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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 04/2021 

EDITAL Nº. 71/2021 

 

A Prefeitura Municipal de Várzea Paulista convoca os classificados abaixo relacionados, 
para o emprego de Professor de Educação Básica, nas especialidades de Professor de 
Educação Básica / Ensino Fundamental, Professor de Educação Básica / Educação 
Infantil, Professor de Educação Básica/ Educação Física, Professor de Educação 
Básica/ Educação Artística, Professor de Educação Básica/ Língua Inglesa. Para 
reunião de preenchimento de vagas que serão realizadas no dia 12 de agosto de 2022, 
conforme abaixo especificados, no auditório da UNIDADE GESTORA MUNICIPAL 
DE EDUCAÇÃO, localizada na Av. Fernão Dias Paes Leme, 618 Centro - Várzea 
Paulista/SP. O não comparecimento na data estipulada implicará na desistência do 
emprego. 
 
Em razão das medidas de controle e combate à Pandemia COVID-19, os candidatos em 
situação de isolamento social devido a COVID-19, devidamente comprovada, deverão 
encaminhar a documentação comprobatória para o e-mail  
saúde.trabalho@varzeapaulista.sp.gov.br com cópia para departamento-
pessoal.desenvolvimento@varzeapaulista.sp.gov.br  com maior brevidade possível, em 
até 01 (uma) hora de antecedência da reunião de preenchimento de vagas, solicitando a 
participação na reunião de forma remota, por meio digital. Confirmada a validade do 
documento apresentado o candidato receberá por meio do e-mail cadastrado no ato da 
inscrição no processo seletivo, as orientações para continuidade dos procedimentos para 
admissão, incluindo link para a participação na reunião de preenchimento de vagas, de 
forma remota, por meio digital. A participação remota, por meio digital, deverá respeitar 
as datas e horários definidos neste edital, sob pena de eliminação do candidato em 
decorrência da ausência na reunião de preenchimento de vagas. 
 
Ao candidato que não por qualquer razão, exceto a hipótese de isolamento social acima 
definida, não puder comparecer à reunião de Preenchimento de vagas, não será permitida 
a participação na forma remota, cabendo ao candidato comparecer pessoalmente à 
reunião ou, a seu critério, nomear procurador para este fim específico. Para a participação 
do candidato por meio de representante legalmente constituído por Procuração para este 
fim específico, caberá ao Procurador nomeado pelo candidato comparecer na data e 
horário agendados para a reunião portando: documento de identidade original e cópia 
autenticada; Procuração emitida pelo candidato, com a finalidade específica de nomeá-lo 
Procurador para representá-lo em todas as decisões decorrentes da reunião de 
preenchimento de vagas referente ao Processo Seletivo Simplificado nº 04/2021 – 
Edital nº 71/2021, junto a Prefeitura Municipal de Várzea Paulista; e cópia dos 
documentos solicitados neste edital, aplicáveis a todos os candidatos convocados. O 
Procurador ficará responsável por representar o candidato em todos os atos que 
ocorrerem durante a reunião de preenchimento de vagas, decidindo por ele e em nome 
dele orientado quanto aos demais procedimentos para admissão que sucederão. Uma via 
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original da Procuração deverá ser entregue e juntada à documentação do candidato. A 
representação por procuração não se aplica a realização dos exames de saúde 
ocupacional, a serem agendados e se encerra com o término da reunião para 
preenchimento de vagas. 
 
Os candidatos convocados por meio deste Edital ficam obrigados a ENTREGAR no 
dia e horário agendados para a reunião de preenchimento de vagas, CÓPIA 
documentação abaixo relacionada. As cópias devem ser legíveis e impressas em papel 
sulfite tamanho A4, na cor branca. 
 

a)  CPF; 
b) Cédula de Identidade (RG), em condições que permitam a adequada 
identificação do candidato; 
c)  PIS/PASEP; 
d) CARTEIRA DE TRABALHO 
e)  Carteira de Trabalho – Cópia (fls.07 e 08); 
f)  Comprovante de endereço (conta de energia elétrica, água ou 
telefone, em nome próprio, do cônjuge ou dos pais); 
g) Atestado de Antecedentes Criminais; 
h) Certidão de Casamento ou da Certidão de Nascimento quando 
solteiro 
i)  Certidão de Nascimento e CPF de filho/dependente menor de 18 
anos; 
j)  Certidão de Quitação Eleitoral; 
k) Certificado de Reservista Militar; 
l)  Diploma ou Certificado de Conclusão (Cópia AUTENTICADA); 
m) Histórico Escolar; 
n) Registro Profissional no Conselho de Classe; e 
o) Comprovante de conta corrente no Banco Santander (quando 
houver); 
p) Declaração de acúmulo de cargo ou emprego em outro órgão 
público federal, estadual ou municipal que comprove a compatibilidade 
de horário ou Declaração de não acúmulo de cargo ou emprego em 
outro órgão público federal, acompanhado de cópia da portaria de 
exoneração/demissão, quando tiver ocorrido. Havendo alteração na 
situação informada até o início do efetivo exercício, o candidato deverá 
apresentar Declaração atualizada, nos mesmos moldes; 
q) Declaração de Bens e Valores atualizada, datada e assinada pelo 
candidato, em envelope lacrado identificado com o nome do candidato 
seguido de rubrica, data da emissão e constando o título “Declaração de 
Bens”. Havendo alteração dos dados informados até o início do efetivo 
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exercício, o candidato deverá apresentar Declaração atualizada, nos 
mesmos moldes;  
r)  Comprovação de regularidade cadastral junto ao e-social (acessar 
o site http://consultacadastral.inss.gov.br/Esocial/pages/index.xhtml ) e 
imprimir a consulta comprovando que “os dados estão corretos”. 
Havendo apontamentos, o candidato deverá seguir as orientações que 
constam da consulta e regularizar as situações indicadas até a data da 
reunião. Sanadas as situações pendentes de regularização, emitir nova 
consulta comprovando a correção dos dados; 
s)  01 (uma) foto em formato 3x4, com fundo branco, recente; 

 
A reunião de preenchimento de vagas será seguida da entrega dos documentos acima 
relacionados e do agendamento dos exames de saúde ocupacional. Os exames de saúde 
ocupacional são obrigatórios e o não comparecimento nas datas e horários determinados 
ao candidato acarretarão a eliminação no certame. 
Nestes termos, FICAM CONVOCADOS para reunião de preenchimento de vagas: 

 

Dia 12 de agosto de 2022 – 10:30 horas  

Professor de Educação Básica / Ensino Fundamental 

Classificação Geral 

Inscrição Nome  Classificação 
2734 DANIELE RENATA BARBOSA 373° 

2024 MARY ELLEN ALONSO RAMOS CARDOSO 374° 

2391 PURESA MACIEL DE MORAES 375° 

4357 EDUARDA MARIA NORMANTON LADEIRA 376° 

0091 LUCIANA DE FATIMA OLIVEIRA MONTANARI 377° 

 

Dia 12 de agosto de 2022 – 10:30 horas  

Professor de Educação Básica / Educação Infantil 

Classificação Geral 

Inscrição Nome  Classificação 
0952 SUE ELLEN ROSA 242° 

0347 AUDREY FERNANDA DOS SANTOS 243° 

5196 NELIANE SANTOS SILVA TUCCI 244° 

2545 LARISSA OLIVEIRA DA LUZ TRINDADE 245° 

1301 SCHIRLEY GARCIA DE SOUZA SILVA 246° 
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Dia 12 de agosto de 2022 – 10:30 horas  

Professor de Educação Básica / Educação Física 
 

Inscrição Nome  Classificação 
3247 EDILAINE PUGGINA 42° 

1526 LUCIENE APARECIDA SIQUEIRA FERNANDES DE SOUSA 43° 

 

 

Dia 12 de agosto de 2022 – 10:30 horas  

Professor de Educação Básica / Língua Inglesa 
 

Inscrição Nome  Classificação 
5236 MAUREDSON LIMA SILVA 23° 

4090 GABRIELLE DE SOUZA ATHAYDE 24º 

 

 

Dia 12 de agosto de 2022 – 10:30 horas  

Professor de Educação Básica /Educação Artística 
 

Inscrição Nome  Classificação 
0111 CRISTIANE DA SILVA 78° 

1910 NILZA DE SOUZA 79° 

 

 

Várzea Paulista, 04 de agosto de 2022. 

 

 

 

Michela Fonseca da Silva 

Assessora de Assuntos Jurídicos  


