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                         7ª CONVOCAÇÃO – ENSINO PROFISSIONALIZANTE 

18.07.2017 
 

A Secretaria de Estado de Educação convoca os candidatos classificados no PSS nº  

01/2017, identificados na relação nominal anexa, a comparecerem na Coordenadoria de 
Planejamento e Seleção de Pessoas – CPSP ou à URE do município para qual está 

classificado para HABILITAÇÃO AO CONTRATO, devendo fazer a entrega dos 
documentos relacionados abaixo em ENVELOPE LACRADO, contendo NOME, 
DISCIPLINA e LOCALIDADE, conforme Comprovante de Entrega de Documentação (ver 

modelo do Comprovante no site). 
 
PERÍODO DE ENTREGA: 18/09/2017 no horário de 10:00 às 16:30 horas e 19/09/2017 
no horário de 08:00 às 16:30 horas 
 

No envelope deverão constar: 
 

1) Comprovante de inscrição no PSS, disponível no portal da SEDUC para impressão; 
2) Declaração informando a inexistência de vínculo funcional com outro ente público ou, 
tendo o convocado vínculo acumulável, declaração de existência de vínculo com 
descriminação da jornada diária e semanal de trabalho (modelo disponível no site); 
3) Documentos pessoais: IDENTIDADE, CPF, PIS, CERTIDÃO DE NASCIMENTO 
OU CASAMENTO, TITULO DE ELEITOR E COMPROVANTE DE VOTAÇÃO OU 
CERTIDÃO DE REGULARIDADE ELEITORAL; COMPROVANTE DE RESIDENCIA; 
4) Documentos comprobatórios da escolaridade, incluindo o Histórico Escolar acadêmico 

(graduação e pós graduação em duas vias), dos cursos de qualificação profissional e 

experiência profissional objeto de pontuação. 
 
A presente convocação visa atender demanda da Educação Profissional para qual o 

candidato convocado precisará ter disponibilidade de 40 (quarenta) horas semanais e 

Ensino Regular e Educação Geral, cuja disponibilidade mínima é de 20 (vinte) horas 

semanais. 

Os candidatos convocados deverão submeter-se a carga horária  e ao horário de aula já 

estabelecido pelas unidades escolares, o qual era cumprido pelos professores que estão 

sendo substituídos. 
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