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CONVOCAÇÃO PROCESSO SELETIVO N°02/2022  - EDITAL Nº 02  / 2023    - 

EDUCAÇÃO. 

SEGUNDA CHAMADA. 

 

A Secretaria  Municipal de Educação e Cultura, no uso de suas atribuições, convoca 

os candidatos aprovados no Processo Seletivo  nº 02/2022, para Provimento das 

Funções Temporárias e Cadastro Reserva, para sessão de escolha de vagas, 

conforme segue: 

 

I- DA SESSÃO DE ESCOLHA 

Data: 02 /03/23 (quinta-feira). 

Local: Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Avenida Mitsuke, 959, 

Jardim Cruzeiro- Mairinque/SP. 

 

II-   DAS VAGAS 

A relação de candidatos convocados será publicada no site da Prefeitura de Mairinque 

(http:www.mairinque.sp.gov.br) e estará disponível para consulta na sede da 

Secretaria Municipal de Educação, localizada na Avenida Mitsuke,959-Jardim Cruzeiro 

Mairinque. 

 

Chamamento Processo seletivo n° 02/2022 

 

CARGO Nº DE VAGAS HORÁRIO 

AUXILIAR DE CRECHE 10 14:00 

 

III- DAS INFORMAÇÕES E PROCEDIMENTOS: 

Na sessão de escolha de vaga o candidato deverá apresentar carteira de identidade 

com foto ou carteira de habilitação. Os candidatos aprovados e classificados 

procederão à escolha de vagas, obedecendo rigorosamente à ordem de classificação 

final. A escolha por procuração, será feita mediante entrega do respectivo 

instrumento de mandato, com firma reconhecida, acompanhado de cópias 

reprográficas do documento de identidade do procurador e do candidato, que ficarão 

retidas. O não comparecimento dos candidatos aprovados implicará na 

exclusão do referido Processo Seletivo. 

 

IV- DA RELAÇÃO DE CANDIDATOS CONVOCADOS 

Os candidatos convocados participarão da sessão de escolha de vagas conforme 

relação de nomes publicada no site da Prefeitura de Mairinque. 

Os candidatos convocados que ultrapassarem o número de vagas somente 

escolherão em caso do não comparecimento ou desistência dos candidatos melhores 

classificados. 

 

Para conhecimento de todos, fazemos a presente publicação. 

 

Prefeitura Municipal de Mairinque, 27 de Fevereiro de 2023. 

 

 

Alessandro Vieira Costa. 

Secretário Municipal de Educação e Cultura. 
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