
              

PROCESSO SELETIVO - PSPMS 002/2014 
HOMOLOGAÇÃO 

 
A Prefeitura Municipal de Sumaré HOMOLOGA o Processo Seletivo PSPMS 002/2014 para as funções de: 
 
Professor Municipal I, Professor Municipal II - Geografia, Professor Municipal II - Inglês, conforme a Classificação 
Final das respectivas funções, publicada no Jornal Semanário Oficial do Município de Sumaré e no site da SHDias 
Consultoria e Assessoria em 14 de março de 2014. 
 
Professor Municipal II - Adm. de Empresas, Professor Municipal II - Arte, Professor Municipal II - Ciências, 
Professor Municipal II - Contabilidade, Professor Municipal II - Direito, Professor Municipal II - Educação Física, 
Professor Municipal II - Filosofia, Professor Municipal II - Física, Professor Municipal II - História, Professor 
Municipal II - Informática, Professor Municipal II - Língua Portuguesa, Professor Municipal II - Matemática, 
Professor Municipal II - Pedagogia: Def. Auditiva, Professor Municipal II - Pedagogia: Def. Mental, Professor 
Municipal II - Química, Professor Municipal II - Segurança do Trabalho e Professor Municipal II - Sociologia, 
conforme a Rerratificação da Classificação Final das respectivas funções, publicada no Jornal Semanário Oficial do 
Município de Sumaré e no site da SHDias Consultoria e Assessoria em 28 de março de 2014. 
 
Outrossim, reafirma os termos do Edital PSPMS 002/2014: 

 
Do Item - “DA VALIDADE DO PROCESSO SELETIVO”: 
 

• O presente Processo Seletivo terá validade de 02 (dois) anos, a contar da data de sua homologação, podendo 
ser prorrogado, a critério da Prefeitura Municipal de Sumaré, por igual período. 

 
Do Item - “DA CONVOCAÇÃO PARA A CONTRATAÇÃO”: 
 

• O candidato convocado que não se apresente dentro do prazo estabelecido no edital de chamamento será considerado 
desistente, perdendo o direito à vaga oferecida e o direito de recorrer da decisão.  

• O candidato convocado, quando da primeira apresentação junto ao Setor de Concursos, assinará Termo de Compromisso, 
no qual constará o prazo de 5 (cinco) dias úteis para que o mesmo apresente toda a documentação exigida, bem como os 
elementos necessários ao seu assentamento individual. 

• O descumprimento do prazo constante no termo de compromisso referenciado no parágrafo anterior implicará na perda 
automática da vaga. 

• A convocação para a contratação obedecerá rigorosamente à ordem de classificação final. Os candidatos classificados no 
presente Processo Seletivo somente serão convocados por ato discricionário vinculado à conveniência e oportunidade por 
parte da Administração Pública e somente serão contratados após comprovação das exigências deste Edital de Processo 
Seletivo. 

• O processo de convocação para contratação dos candidatos aprovados nas funções constantes neste Edital é de exclusiva 
responsabilidade da Prefeitura Municipal de Sumaré. 

• Após a homologação do referido Processo Seletivo todas as informações referentes ao acompanhamento das contratações 
devem ser solicitadas juntamente a Prefeitura Municipal de Sumaré através de seus canais de comunicação. 

• Quando de sua contratação, o candidato deverá comprovar, através da apresentação da documentação hábil, que possui os 
requisitos e habilitações exigidas neste Edital, bem como submeter-se a exame admissional para o exercício da função, sob 
pena de não ser contratado. A não comprovação, ou ainda, a apresentação de documentos que não comprovem o 
preenchimento dos requisitos e habilitação exigidos, implicará na sua não contratação, de forma irrecorrível. 

• É facultado a Prefeitura Municipal de Sumaré exigir dos candidatos classificados, além dos documentos pessoais elencados 
na letra “a” do item 03 (três) do Edital, outros documentos comprobatórios. Os candidatos classificados deverão apresentar 
documentos comprobatórios de suas respectivas habilitações legais para a respectiva função, conforme item 01 deste 
Edital. 

• O docente poderá ser convocado durante o período destinado ao recesso escolar, segundo interesse da Administração. 

• Os candidatos habilitados e contratados deverão cumprir o calendário escolar especialmente no cumprimento dos Horários 
de Trabalho Pedagógico Coletivo, dos Horários de Trabalho Pedagógico Individual, das Atividades Programadas, dos 
Conselhos de Classes e Comemorações Cívicas e sobretudo, estarão sujeitos às regras dispostas a seguir, no que se refere 
às atribuições de classes/aulas: 

• A atribuição de classes ou aulas para os Professores habilitados far-se-á durante o ano letivo, sempre que houver demanda 
de atendimento na Sede da Secretaria Municipal da Educação, podendo ser remanejados a qualquer tempo conforme 
necessidade e interesse da Secretaria Municipal de Educação. 

 
 

Sumaré, 04 de abril de 2014. 
 

CRISTINA BREDDA CARRARA 
Prefeita Municipal 
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