
  
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                       
EDITAL DE RE-RATIFICAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO Nº 004/SME/2014 
A Prefeitura Municipal de São José dos Campos, pelos Secretários Municipais da Educação e da 
Administração, re-ratifica o Edital do Processo Seletivo n° 004/SME/2014, publicado no Boletim do Município 
nº 2214 de 10 de Outubro de 2014. 
Leia-se como se segue e não como constou: 
CAPÍTULO IV – DAS INSCRIÇÕES 
4.6. No ato da inscrição o candidato deverá: 
4.6.1. preencher a ficha de inscrição, de acordo com a função pretendida; 
4.6.2. preencher uma ficha de inscrição para cada disciplina, em se tratando de Professor II, que pretenda 
lecionar mais de um componente curricular, sob pena de indeferimento; 
4.6.3. entregar cópias legíveis, recentes e em bom estado do (a): 
a) documento de identidade e CPF; 
b) certidão de nascimento de filhos menores de 18 anos de idade e, se for o caso, documentos 
comprobatórios de outros dependentes legais; 
c) documento que comprove o tempo de experiência profissional no Magistério Público ou Particular, expresso 
em número de dias, conforme modelo constante no anexo III deste Edital; 
d) documento que comprove a habilitação exigida para a função pretendida, dentre as elencadas no Capítulo 
II deste Edital, com observância rigorosa do estabelecido no subitem 4.6.3, letra “e”, imediatamente 
subsequente; 
e) certidão emitida por Instituição de Ensino Superior, em conformidade com o modelo estabelecido no Anexo 
II deste edital, comprovando que o candidato concluirá o curso com habilitação ou autorização nas áreas 
necessárias às finalidades previstas neste edital e respectiva colação de grau entre dezembro de 2014 e julho 
de 2015, sendo imprescindível a comprovação no ato da atribuição, sob pena de indeferimento da inscrição, 
não cabendo recurso ou alegação posterior.   
f) certidão emitida por Instituição de Ensino Superior, em conformidade com o modelo estabelecido no Anexo 
V deste edital, comprovando que o candidato é aluno de curso de licenciatura plena, devidamente 
reconhecido, que já tenha cumprido, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) do curso, do conteúdo do curso 
curricular a ser atribuído.  
Fica incluído ao Edital do Processo Seletivo n° 004/SME/2014 o Anexo V. 
Demais itens do Edital permanecem inalterados. 
São José dos Campos, 23 de outubro de 2014. 
   CÉLIO DA SILVA CHAVES 
Secretário Municipal de Educação 
 

      SUELY MIYUKI ENOMOTO RUSSO 
     Secretária Municipal de Administração 
 

ANEXO V 
MODELO DE DECLARAÇÃO PARA ESTUDANTE COM NO MÍNIMO 50% DO CURSO CONCLUÍDO 

DADOS DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO 
Nome: 
Endereço: 
Cidade: 
CNPJ: 
 

DADOS DO ALUNO 
Nome: 
CPF:                                                      RG: 
Curso (Licenciatura Plena ): 
Atualmente cursando o _____ � Trimestre     � Semestre    � Ano 
Duração do Curso ( em anos ): _______ 
Previsão para conclusão do curso em: 

São José dos Campos, ______ de _________________________ de ____________.    
 

 _______________________________ 
Carimbo e Assinatura 

Instituição de Ensino Superior 
 


