PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA D’OESTE/SP

EDITAL DE SELEÇÃO PÚBLICA Nº 01/2021
O Departamento Municipal de Educação de Aparecida d’Oeste, Estado de São Paulo, torna
pública a abertura de inscrições de Seleção Pública Simplificada para CONCESSÃO DE BOLSA DE
ESTUDO, para o preenchimento de 06 (seis) vagas.
O Processo Seletivo será regido pelas instruções especiais constantes do presente instrumento
e pela Legislação Municipal pertinente.
As inscrições estarão abertas no período de 22 a 26 de fevereiro de 2021, no horário das
09h00 às 11h00 e das 13h00 às 17h00, na Prefeitura Municipal de Aparecida d’Oeste/SP, sito à Praça
Ademir de Oliveira, nº 10 – Centro – Aparecida d’Oeste/SP.
São condições para inscrição:
−
−
−
−
−
−

Ser brasileiro nato ou naturalizado;
Ter maioridade;
Estar em dia com as obrigações eleitorais;
Quando do sexo masculino, estar em dia com as obrigações para com o Serviço Militar;
Ser preferencialmente do sexo feminino;
Ter noções Básicas de Informática.

No ato das inscrições os candidatos deverão entregar em envelope fechado com
identificação (nome, curso e instituição de ensino), contendo:
−
−
−
−
−
−

Comprovante de residência no município de Aparecida d’Oeste, em forma de Xerox;
Cédula de Identidade, Título de Eleitor e CPF, em forma de Xerox;
Comprovante de matrícula da Instituição de Ensino;
Comprovante de estar cursando nível superior ou técnico profissionalizante;
Comprovante de renda familiar;
Declaração de não ser beneficiado no Programa Escola da Família.

A inscrição constará de preenchimento de Ficha de Inscrição que será fornecida ao candidato
no posto de inscrição.
A efetivação da inscrição dependerá da comprovação, no ato da inscrição, dos documentos
exigidos e do correto preenchimento da ficha de inscrição, que é de responsabilidade única do
candidato ou de seu procurador legalmente constituído.
Os candidatos classificados poderão ser convocados, além do número de vagas oferecidas de
acordo com a necessidade da Secretaria Municipal de Saúde e da Educação.
E para que ninguém alegue ignorância, expediu-se o presente edital, que será afixado no
quadro de aviso da Prefeitura e da Câmara Municipal e publicado resumidamente na imprensa.

Aparecida d’Oeste/SP, 17 de fevereiro de 2021.
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