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SELEÇÃO PÚBLICA SIMPLIFICADA - EDITAL 01/2017 E EDITAL DE
RETIFICAÇÃO Nº 01/2017

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A Diretora Presidente da Autarquia Educacional de Afogados da Ingazeira AEDAI, tendo em vista o surgimento de uma vaga em decorrência de aulas em
disponibilidade na área de Disciplinas Pedagógicas, no Curso de Pedagogia da Faculdade
do Sertão do Pajeú – FASP, CONVOCA, por ordem de classificação, para contratação, por
tempo determinado JOSILENE MENDES FERREIRA classificada em 9º lugar na Seleção
Pública Simplificada – Edital 01/2017 e Edital de Retificação 01/2017.
A convocada deverá se apresentar ao Setor de Pessoal da AEDAI munida
de original e cópia dos documentos a seguir:
RG - Registro Geral de Identificação;
CPF - Cadastro de Pessoa Física;
Comprovante de regularidade com as obrigações eleitorais;
Comprovante de inscrição do PIS ou PASEP (se for cadastrado);
Comprovante de Residência;
Firmar declaração de não estar cumprindo sanção por inidoneidade, aplicada por qualquer
órgão público e/ou entidade da esfera federal, estadual e/ou municipal ou pelo respectivo
órgão de classe;
Apresentar certidão negativa expedida pelos cartórios de distribuição dos ofícios criminais,
como prova de que não possui antecedentes criminais;
Firmar declaração do não acúmulo de dois cargos públicos, nas esferas federal, estadual e
municipal.
O não comparecimento ao Setor de Pessoal da AEDAI, no prazo máximo
de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do recebimento de telegrama de convocação,
terão esgotados seus direitos na Seleção, com base no disposto nos subitens 5.1 e 5.5. do
supramencionado Edital nº 01/2017.
Afogados da Ingazeira, 22 de fevereiro de 2019.

Maria do Socorro Dias Marques Pessoa
DIRETORA-PRESIDENTE DA AEDAI

