
DIRETORIA DE ENSINO – REGIÃO DE CATANDUVA 

Convocação 
SESSÃO DE ESCOLHA DE VAGAS 
Processo Seletivo Simplificado 2012 – Agente de Organização Escolar 
A Dirigente Regional de Ensino da Diretoria de Ensino – Região de Catanduva, nos termos 
do item 2 do inciso X do Edital publicado no D.O.E. de 18/02/2012, CONVOCA os 
candidatos aprovados e classificados no Processo Seletivo Simplificado 2012 para a 
sessão de escolha de vagas de Agente de Organização Escolar, para contratação em 
caráter temporário, a ser realizada no dia 07 de novembro de 2012, no local e horário 
indicados e baixa instruções aos candidatos. 
A relação de vagas disponíveis consta no inciso III deste Edital. 

I - Local de Escolha e Quadro de Chamada 

Vagas Disponíveis: 03 vagas 
Data: 07-11-2012  
Local: Diretoria de Ensino – Região de Catanduva – Rua Recife 1113, Centro - 
Catanduva – Fone: (17) 3531.1910 
Horário: 09H00 
 
Público-alvo:  
Candidatos inscritos e classificados nos seguintes municípios:  

Marapoama –  05 a 08 
Santa Adélia - 04  

Catanduva: Candidatos inscritos e classificados na lista Geral da Diretoria de: 181 a 
199 
 
II – Instruções Gerais 

1 – As vagas disponíveis destinam-se à contratação por tempo determinado, pelo período 
máximo de 12 meses.  

2 – o candidato que anuir à convocação, mesmo sendo contratado, não perderá direto à 
classificação obtida no concurso público, nem à respectiva escolha de vagas. 

3 – a chamada para escolha de vaga obedecerá, rigorosamente, a ordem de Classificação 
Final, Lista Geral, em Nível Regional – de Diretoria de Ensino. 

4 – o candidato convocado deverá comparecer munido de Documento de Identidade - RG 
e do Cadastro de Pessoas Físicas – CPF. 

5 - Assinada a ficha de escolha de vaga pelo candidato, não será permitida, em hipótese 
alguma, desistência ou troca da vaga escolhida, sob qualquer pretexto. 

6 - Não haverá nova oportunidade de escolha de vaga ao candidato retardatário ou ao que 
não atender à chamada no dia, hora e local determinado. 

III – Vagas Disponíveis 

Diretoria de Ensino – Região  CATANDUVA 

(Município - Nome da Unidade Escolar – número de vagas) 

Catanduva – 026682 – EE Nicola Mastrocola   1 

Marapoama – 027900  – EE Prof. Bento de Siqueira  1 

Santa Adelia – 026700 – EE Giuseppe Formigoni   1 

 


