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A Secretaria Municipal da Educação de Rio Claro CONVOCA os candidatos, relacionados na 
tabela abaixo, aprovados no Concurso Público de Provas e Títulos, Edital 001/2016, realizado 
em 28/08/2016 e homologado em 27/12/2016, para comparecerem à sede da Secretaria 
Municipal da Educação, situada à Rua 6, nº 3265 – Alto do Santana, a fim de participarem da 
sessão de escolha de vaga. 

 

Terão direito a escolha os candidatos classificados até o limite das vagas a serem 
divulgadas no dia 08/06/2018, na Secretaria Municipal da Educação, e as demais vagas 
que surgirem até o momento da sessão de escolha de vaga. 

A posse e o exercício do candidato estão condicionados à sua aprovação em exame médico 
admissional, bem como à entrega da documentação necessária à investidura no cargo. 

O candidato que tiver direito a escolha de uma vaga nesta sessão deverá comparecer no Núcleo 
de Supervisão Escolar desta Secretaria, situada à rua 6 nº 3265, entre as avenidas 42 e 48 – 
Alto do Santana, a fim de realizar a entrega da documentação necessária, nos seguintes dias e 
horários: 

 Diretor de escola: no dia 13/06/2018 (das 08h00 as 11h00 e das 13h30 as 16h30); 

 PEB I e PEB II - Educação Física: no dia 20 ou 21/06/2018 (das 08h00 as 11h00 e das 

13h30 as 16h30). 

 

OBSERVAÇÕES: 

1. Na sessão de escolha de vaga o candidato deverá apresentar documento de identidade 
original (R.G. ou CNH), 

2. Não haverá segunda chamada para os ausentes, desistentes ou retardatários. 

3. Será permitida a escolha por procuração. Neste caso, além do instrumento de 
procuração, com firma reconhecida, o procurador deverá apresentar seu próprio RG. 

Rio Claro, 30 de maio de 2018. 
 
 
           Adriano Moreira 
Secretário Municipal de Educação  

 
Chamada Cargo Data Horário 

Convocados da lista de 
classificação 

Geral Afrodescendente Especial 

4ª 
chamada 

Diretor de Escola 11/06/2018 08h00 6º ao 8º 1º e 2º __ 

3ª 
chamada 

Professor de Educação 
Básica II – Educação 
Física 

11/06/2018 08h30 6º ao 8º __ __ 

5ª 
chamada 

Professor de Educação 
Básica I – Quadro 1 

11/06/2018 09h00 211º ao 235º 46º ao 55º  ___ 


