
 
 

 EDITAL DE CONVOCAÇÃO DOS CANDIDADOS APROVADOS PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS 01/2018 
 
O IGEVE – Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino, nos termos do item 11.4.1, do Processo Seletivo – Edital Nº 
01/2018, CONVOCA os CANDIDATOS APROVADOS NA PROVA OBJETIVA para entrega de documentos em prosseguimento das 
condições do referido Edital, conforme instruções abaixo: 
• Datas para entrega de documentos para admissão: dia 30 de janeiro de 2019. 
• Local: Rua 15 de Novembro n.º 171 – sala 9B – Centro – São Vicente/SP 
ATENÇÃO: Os Candidatos são convocados por ordem de classificação e não comparecendo no dia e horário da convocação, serão 
remanejados para o final da lista de classificação, ficando à disposição das necessidades do serviço, dentro do prazo de validade do 
Processo Seletivo, nos termos do item 11.3, do Processo Seletivo – Edital Nº 01/2018.  
 
Relação de Documentos a Serem Apresentados na data da Convocação: (apresentar nesta ordem) 

• 02 Foto 3×4 colorida; 
• Carteira de Trabalho original (CTPS para fazer a anotação do registro); 
• Cópia da Carteira de Trabalho (página da foto frente e verso, último registro com a baixa e página da contribuição 

sindical); 
• Cópia da Cédula de Identidade (RG); 
• Cópia do Título de Eleitor; 
• Certidão de quitação eleitoral emitida por meio do site www.tre.sp.gov.br; 
• Cópia do Certificado de Reservista ou Dispensa de Incorporação (para indivíduos do sexo masculino); 
• Cópia do Cadastro de Pessoa Física (CPF); 
• Cópia da Certidão de Nascimento (quando solteiro) ou Casamento (quando casado); 
• Cópia da Carteira de Habilitação (se houver); 
• Cópia Certidão de Nascimento dos filhos menores de 18 anos, quando possuir; Certidão de Nascimento dos Filhos entre 

18 e 24 anos com Declaração Escolar Universitária ou Ensino Médio ou Escola Técnica de 2º grau para dedução de IRRF; 
• Cópia do Comprovante do endereço com CEP, com data de até 3 meses da data da apresentação (em nome do candidato 

ou cônjuge ou declaração registrada em cartório); 
• Cópia do Comprovante de inscrição no PIS / PASEP (no caso de reemprego); 
• Cópia do Comprovante de Escolaridade requeridos pelo cargo (informar o grau de instrução ou certificado de conclusão); 
• Atestado de Saúde Ocupacional (Exame Médico Admissional expedido pelo Serviço Médico indicado pelo IGEVE); 
• Certidão negativa de Distribuições/ Antecedentes Criminais (dos últimos 5 anos) com data de emissão de até 60 

(sessenta) dias da apresentação. 

 Adicionais em caso de salário-família: 
• Carteira de vacinação para filhos menores de 7 anos; e 
• Comprovante de frequência escolar para filhos maiores de 7. 

 
Nos termos do item 11.5.2, do Processo Seletivo – Edital Nº 01/2018, não serão aceitos protocolos ou cópias dos documentos 
exigidos e as cópias somente serão aceitas se estiverem acompanhadas do original. 

 
COZINHEIRO(A) DA EDUCAÇÃO INFANTIL 
Comparecer de acordo com data e horários abaixo: 
Dia: 30/01/2019: 
09:30 - Candidatos Classificados do nº 01 ao nº 53. 
 
ATENDENTE ADMINISTRATIVO 
Comparecer de acordo com data e horários abaixo: 
Dia 30/01/2019 
11:00 - Candidatos Classificados do nº 01 ao nº 04. 
 
ATENDENTE DA EDUCAÇÃO I  
Comparecer de acordo com data e horários abaixo: 
Dia: 30/01/2019 
13:00 - Candidatos Classificados do nº 01 ao nº 50 
14:00 - Candidatos Classificados do nº 51 ao nº 100 
15:00 - Candidatos Classificados do nº 101 ao nº 150 
16:00 - Candidatos Classificados do nº 151 ao nº 174 
 
OBSERVAÇÃO: nos termos do item 11.2 do Processo Seletivo – Edital Nº 01/2018, a aprovação e a classificação final geram, para o 
candidato, apenas a expectativa de direito à contratação, vinculado às necessidades do serviço, dentro do prazo de validade do 
Processo Seletivo. 
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