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EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 06 / 2018

Wilson Farid Casseb, RG nº 5.963.761-SSP-SP-, Prefeito Municipal de Paraíso,
Comarca de Monte Azul Paulista, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, CONVOCA
os Professores de Língua Portuguesa: abaixo relacionados, aprovados no Processo Seletivo de
Provas e Títulos, realizado no dia 12 de fevereiro de 2.017, classificação final publicada no site
www.pmparaiso.sp.gov.br, em 21/02/2017, homologado pelo Prefeito Municipal de Paraíso em 22 de
fevereiro de 2.017, conforme publicação no Diário Oficial em 23 de fevereiro de 2.017 e prorrogado
pelo Decreto 012/18, de 14 de fevereiro de 2018, para participarem da opção de escolha de classes,
aulas, termos, turmas, cargos e/ou funções, de acordo com artigo 268 e inciso IV, do artigo 269, todos
da Lei 728, de 17 de novembro de 2005, combinados com o inciso IX do art. 37 da CF/88, para atender
a necessidade temporária de excepcional interesse público, em caráter temporário e/ou em substituição
a ser realizada no dia 04 de abril de 2.018, às 13h00, na Secretaria da Educação sito à Rua do Café,
nº 649, Centro, na cidade de Paraíso, Estado de São Paulo, conforme classificação final:
Professor de Língua Portuguesa:
01ª classificada: Elaine Palmira Vidotti, RG 41.236.988-6- SSP/SP
02º classificado: Michael Douglas Schiavon, RG 49.644.596-0- SSP/SP
03ª classificada: Beatriz Santos de Oliveira, RG49.890.971-2- SSP/SP

Observações:
Serão atribuídas 06 aulas livres de Língua Portuguesa, sendo, 06 Horas-Aulas + 02 HTPC e
01 H.A. cumpridas em local de livre escolha na escola EMEF Prof ª Maria Franco de Sousa Penariol.
O candidato convocado que não comparecer à escolha de classes/aulas/termos/turmas/cargos e/ou
funções será considerado desistente e sua vaga será atribuída ao próximo candidato convocado.
É obrigatório a apresentação de horário de trabalho ao candidato convocado que já exerce outro
cargo, emprego público ou função remunerada no ato da opção de escolha.

Paraíso, 02 de abril de 2.018.

Wilson Farid Casseb- RG 5.963.761
Prefeito Municipal

