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COORDENADORIA DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA SESSÃO DE ESCOLHA DE VAGAS 

ANALISTA SOCIOCULTURAL, ANALISTA ADMINISTRATIVO E AGENTE TÉCNICO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE 
  

 A Coordenadora da Coordenadoria de Gestão de Recursos Humanos da Secretaria de Estado da Educação, 

nos termos das Instruções Especiais SE 01/2013, disciplinadoras dos concursos, CONVOCA os candidatos 

habilitados e classificados para Sessão de Escolha de Vagas a ser realizada no dia 27/08/2013, em hora e em 

locais adiante mencionados e baixa as seguintes instruções: 

 

I. INSTRUÇÕES GERAIS 

1. A chamada para escolha de vagas obedecerá, rigorosamente, a ordem de Classificação Final, Lista Geral e 

Lista Especial, em Nível Regional, publicadas no DOE de 18/07/2013. 

2. O candidato convocado deverá comparecer munido de DOCUMENTO DE IDENTIDADE - RG e do CADASTRO 

DE PESSOAS FÍSICAS – CPF ou se fazer representar por procurador, legalmente constituído, portando 

xerocópia dos documentos mencionados. 

3. Assinada a ficha de escolha de vaga pelo candidato ou seu procurador, não será permitida, em hipótese 

alguma, desistência ou troca da vaga escolhida, sob qualquer pretexto. 

4. O candidato que escolher vaga deverá fornecer, obrigatoriamente, e-mail pessoal a ser utilizado para 

recebimento de informações. 

5. Não haverá nova oportunidade de escolha de vaga ao candidato retardatário ou ao que não atender à 

chamada no dia, hora e local determinados. 

6. O candidato que não atender à convocação para escolha de vaga ou dela desistir, terá esgotado seus direitos 

no concurso, observando-se o item 8, Capítulo XIV das Instruções Especiais SE 01/2013. 

7. O candidato que escolher vaga deverá providenciar os exames médicos constantes do item 4.2.3, Capítulo XIII 

das Instruções Especiais SE 01 / 2013, e em momento oportuno, acessar o sistema GDAE, no site da Educação: 

“www.educacao.sp.gov.br”, para cadastramento e informações relativas à Perícia Médica de ingresso. 

8. Antes do início dos trabalhos, a equipe responsável fornecerá os esclarecimentos necessários para o decorrer 

da sessão de escolha. 

9. Prevendo-se o não comparecimento/desistência de candidatos, a Secretaria da Educação convoca, para 

sessão de escolha, nº maior de candidatos do que cargos existentes. 

10.  Esgotados os cargos reservados, os candidatos excedentes, se houver, deverão aguardar próxima convocação 

para escolha de vaga. 

 12. Os candidatos aprovados e classificados em suas respectivas Regiões, convocados para escolha de vagas, 

poderão optar por vaga existente em outras Regiões, desde que não tenham sido aproveitados em vagas de 

sua Região.  

12.1.  A situação prevista no item 12, somente poderá ocorrer após esgotados os cargos da Região na qual o 

candidato se encontra aprovado/classificado. 

13. O candidato que não anuir à vaga oferecida por outra Região, poderá aguardar oportunidade na Região onde 

se encontra aprovado/classificado . 

 

http://www.educacao.sp.gov.br/


 

II - LOCAL DE ESCOLHA E QUADRO DE CHAMADA 

 

C – AGENTE TÉCNICO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE 

43ª Região – JAÚ - Nova Oportunidade 

Cargo: Agente Técnico de Assistência à Saúde 

DER Jaú – 01 cargo 

1.   LOCAL: Diretoria de Ensino Região Jaú 

ENDEREÇO: Rua Tenente Lopes, 633 – Centro – Jaú - SP 

2.   QUADRO DE CHAMADA 

(Dia - horário –  lista - nº de candidatos convocados) 

27/08/2013 - 9h - Lista Geral - nº 1  

 

40ª Região - JABOTICABAL 

Cargo: Agente Técnico de Assistência à Saúde  

DER Taquaritinga – 01 cargo 

1.   LOCAL: Diretoria de Ensino Região Jaboticabal 

ENDEREÇO: - Praça Dr. Joaquim Batista, 204 – Centro – Jaboticabal - SP 

2.   QUADRO DE CHAMADA 

(Dia - horário - lista - nº de candidatos convocados) 

27/08/2013 - 9h - Lista Geral - nº 02  

 

74ª Região - TAUBATÉ - Nova Oportunidade 

Cargo: Agente Técnico de Assistência à Saúde 

DER Taubaté:   01 cargo 

1.   LOCAL: Auditório da Diretoria de Ensino Região Taubaté 

ENDEREÇO: Praça 8 de Maio, 28 – Centro – Taubaté - SP 

2.   QUADRO DE CHAMADA 

(Dia – horário – lista - nº de candidatos convocados) 

27/08/2013 - 9h - Lista Geral - nº 1 e 02 

 


