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EDITAL DE CONVOCAÇÃO nº. 04/2019 
 
 

Atribuição de Classes 
 

A Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Itanhaém convoca os candidatos 
remanescentes do Concurso Público, do Edital nº. 02/2017, na função de Professor de Creche, 
a comparecerem dia 16/05/2019 (quinta-feira) para atribuição de classes, por tempo 
determinado, conforme cronograma abaixo: 
 

Função Nº Vagas Candidatos 

Professor de Creche  01   
candidatos aprovados do número 157 ao 170. 
considerando margem de não 
comparecimento). 

 
Local: Centro Municipal Tecnológico de Educação, Cultura e Esportes (CMTECE). 
            Av. Condessa de Vimieiros, 1.131 – Centro. 
 

Horário: 09h. 
 

Os candidatos deverão comparecer a atribuição de classes munidos do documento de 
identidade (RG), comprovante de habilitação profissional (original e cópia), pesquisa do 
PIS/PASEP e declaração de não acumulação de cargo público; ou declaração de acumulação 
de cargo público, do órgão oficial com respectiva carga horária.  
 

Exames para admissão junto ao SESMT: Hemograma Completo, Glicemia (jejum) e Urina Tipo 
I (laboratoriais dos últimos 03 meses). Outros Exames: (Papanicolau até 12 meses), em caso 
de Patologias, trazer Laudo Médico, após atribuição comparecer direto ao SESMT para marcar 
o admissional. 
  
Os candidatos que tiverem classes atribuídas, deverão comparecer no prazo improrrogável de 
02 (dois) dias úteis, ou seja, nos dias 17/05/2019 e 20/05/2019, no Departamento de Recursos 
Humanos (Paço Municipal), no horário das 09h às 12h e das 13h às 16h, caso contrário perderão 
o direito a contratação. 
Os demais convocados que atenderem ao presente e não preencherem as vagas 
disponíveis de imediato, serão convocados novamente na próxima chamada, sempre 
respeitando a ordem da classificação.  
 

Prefeitura Municipal de Itanhaém, 13 de maio de 2019. 
 
 

____________________________________ 
Roseli Paquier Bertoli dos Santos 

Diretora do Departamento de Educação 

 


