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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 
Edital nº 1 de 3 de março de 2021 

CONVOCAÇÃO 

Para atender à necessidade temporária e de excepcional interesse público, 

ficam convocadas as candidatas abaixo relacionadas, para comparecerem no dia 8 

de novembro de 2021, às 9h, no Prédio Sede desta Secretaria Municipal de Educação 

“Professor José Sebastião Witter”, na Avenida Vereador Yague Guimarães, 02 – Centro 

Cívico, Mogi das Cruzes - SP, CEP: 08780-000, e caso haja  interesse, realizarem a 

escolha de local de trabalho. 

O não comparecimento implicará na exclusão da candidata do referido Processo 

Seletivo e a convocação do candidato subsequente. 

As candidatas deverão comparecer no horário estabelecido a fim de evitar 

aglomerações e apresentar os documentos originais que comprovem os requisitos 

básicos e pré-requisitos específicos, estabelecidos nos artigos 8º e 9º do referido edital, 

conforme segue: 

 
Art. 8º Os candidatos deverão preencher os seguintes requisitos básicos: 
I. no ato da atribuição: 
a. comprovar a formação acadêmica: diploma ou certificado ou histórico escolar 
(com declaração de conclusão), devidamente registrado nos órgãos oficiais, em 
cópias simples acompanhadas dos originais; 
b. apresentar declaração de acúmulo de cargo público. 
Art. 9º Constitui pré-requisito específico para o emprego de: 
I. Professor de Educação Básica I: formação específica em Ensino Médio 
(Magistério) ou licenciatura plena em Pedagogia ou curso Normal Superior. 
II. Professor de Educação Básica II: licenciatura plena exigida para a disciplina 
objeto da inscrição ou licenciatura plena com habilitação específica na disciplina 
objeto da inscrição. 

 

 
Professor de Educação Básica II - Geografia - lista geral 

Nome Inscrição Classificação 

MARIA LUIZA CARLETTE JUNGERS PSS0120213273 3º 

 
Professor de Educação Básica II - Língua Portuguesa - lista especial 

Nome Inscrição Classificação 

FRANCINETE BALBINO MANZINI PSS0120210466 2º 

 
Em 3 de novembro de 2021. 

 
 

   Daniel Roberto Carnecine de Oliveira       Eduardo Soares Lucena 
Secretário de Gestão Pública  Coordenador de Gestão de Recursos Humanos 

 
 


