
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

 

- EDITAL DE CONVOCAÇÃO – 

 A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, através da Divisão Técnica de Recursos 

Humanos obedecendo à ordem de classificação do Processo Seletivo nº 001/2014 para Merendeira 

Contratada para atender ao Termo de Convênio firmado com o Estado de São Paulo, CONVOCA os 

candidatos habilitados, para comparecerem no local, dias e horários abaixo relacionados para tomar 

ciência da documentação necessária, devendo apresentá-la no prazo de 03 (três) dias úteis , 

conforme disposto no item 8.3 do referido Edital 

 Os candidatos deverão comparecer na data, local e horário abaixo informado, munidos de 

documentos pessoais (original e cópia simples) discriminados a seguir: certidão de nascimento ou 

casamento, título de eleitor, comprovantes de votação da última eleição, certificado de reservista ou 

dispensa de incorporação, cédula de identidade – RG ou RNE, 04 (quatro) fotos 3x4 recentes, 

Inscrição no PIS/PASEP ou declaração de firma anterior, informando não haver feito cadastro, 

Cadastro de Pessoa Física – CPF, comprovante do requisito exigido para o cargo no qual prestou o 

concurso e comprovante do registro no órgão de classe, quando o cargo exigir; Certidão de 

Nascimento dos filhos, bem como a carteira de vacinação, dos mesmos, atualizada; Comprovante do 

tempo de experiência quando solicitado, Atestado de antecedentes criminais e cópia da carteira de 

trabalho e previdência social, sendo as seguintes páginas: foto, qualificação, primeiro emprego e 

último emprego.  

PROCESSO SELETIVO Nº 001/2014- SMA 
MERENDEIRO (A) CONTRATADA 

Classif. Nome 

1º  ANA RITA ROCHA MARTINS 

2º ANA LUCIA APARECIDA DE LIMA NASCIMENTO 

3º MARILDA HÉLIA DIAS VERGÍLIO 

4º JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA 

5º HELMA BEZERRA CAMPOS 

6º CLAUDIMEIRE DA COSTA 

7º MARIA APARECIDA SUZANA 

Período de Comparecimento: 04 e 05/02/2014 

Local: Secretaria Municipal de Administração – Divisão Técnica de Recursos Humanos 

Endereço: Rua José Antonio de Campos, 250 – Centro – Registro/SP 

Horário: das 9:00 às 11:30 e das 14:00 as 17:00.  

 O não comparecimento no período e horários acima mencionados será interpretado como 

desistência da vaga pretendida. 

 

Registro, 03 de Fevereiro de 2014. 

 

    DÉBORA GOETZ          GISLENE MORAES DE OLIVEIRA 

Secretária Municipal de Administração                Divisão Técnica de Recursos Humanos 

 


