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O DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS da P refeitura Mun icipal de Tabapuã, no uso de 

suas atr ibuições legais e leis vigentes, CONVOCA os candidatos class ificados no Processo Selet ivo 

Simplificado, regido pe lo Ed ital nº 001 /20 18, de 17 de Dezembro de 2018, para comparecerem no dia 

16/08/2019 na Sede da Secretaria Mun ic ipal de Educação de Tabapuã, situada à Av: Waldom iro Cassiano 

Santana, 1102, para a Atr ibuição de C lasses e/ou Aulas, em substituição, para as fu nções atividades de Professor 

de Educação Básica I , conforme cronograma abaixo: 

1 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA 1 - ÀS 08HOO 

30 horas/aulas semanais 

CLASS IF ICAÇÃO NOME DO CANDIDATO 

42ª VANlA RENATA FERNANDES VERONI PEREIRA 

43ª VANESSA APARECIDA AGOSTINHO VERONEZ 

44ª LUCJLENE CRISTINA DE PAULA ROBERTO 

45ª RITA DE CÁSS IA PANSANI QUINTO 

Os candidatos que pretendem acumular cargo/fu nção deverão comparecer à atri bu ição mu nidos do 
horário da Unidade Escolar onde possuem víncul o e a d istância entre os muni c ípios onde exercerão as fu nções. 

A presente convocação não dá dire ito ao candidato à vaga imed iata, mas sim, a mera expectativa de 
admissão de acordo com a necess idade de substitu ição eventua l ou de excepcional interesse público. O não 
comparecimento do cand idato convocado implicará em sua des istência, vo ltando a ser c lass ificado no final da 
lista completa dos cand idatos . 

O presente Ed ita l será afixado no Q uadro de Av isos da Prefeitu ra M unicipal de Tabapuã, da Secretaria 
Municipa l de Educação, pub licado no s ite da Prefeitura Mun icipa l de Tabapuã, bem co mo no Diário Oficial do 
Município de Tabapuã para que del e todos tornem conhecimento nos termos das leis. 

Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipa l de Tabapuã em 13 de Agosto de 2019 . 
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