
PREFEITURA DE SÃO CRISTÓVÃO
SECRETARIA MUNICIPAL  DE EDUCAÇÃO

EDITAL N.º 03
DE 26 DE MAIO DE 2022

ERRATA
RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº.01 DE 20 DE MAIO DE 2022 - PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO para contratação temporária de 
Motorista e Motorista de Transporte Escolar para atuarem no deslocamento de servidores e alunos, por tempo determinado, nos termos da Lei 
Municipal nº. 087/2010, de 18 de maio de 2010, alterada pela Lei Municipal 198, de 09 de abril de 2014, bem como das Leis Municipais nº 
240/2015, de 02 de julho de 2015, tendo em vista a necessidade do preenchimento de vagas existentes e formação de cadastro reserva, mediante as 
condições estabelecidas neste Edital.
Pelo presente Termo, fica RETIFICADO o EDITAL Nº.01/2022/SEMED, cujo objeto é contratação temporária de Motorista e Motorista de 
Transporte Escolar, por tempo determinado, no Município de São Cristóvão.
Onde se lê:

6. DAS INSCRIÇÕES
6.2. O candidato deverá obrigatoriamente preencher o Formulário de Inscrição e entregar a documentação definida no Quadro I e a 
comprobatória da Experiência Profissional a serem pontuados, de acordo com o cargo a que concorre.
6.12. Como a Avaliação Curricular da Experiência Profissional é a base para a classificação do (a) candidato (a), a Ficha de Inscrição deve ser 
preenchida com cuidado, anexando os documentos comprobatórios da Experiência Profissional de acordo com a lista de critérios requeridos 
neste Edital e seus anexos, para o emprego ao qual está se candidatando.
6.13. O (a) candidato (a) deverá comparecer na data, horário e local especificado no item 6.1, preencher a Ficha de Inscrição e anexar a 
documentação comprobatória da Experiência Profissional a serem pontuados.
6.16. A pontuação da Experiência Profissional - conforme item 9 DA COMPROVAÇÃO E AVALIAÇÃO DA EXPERIÊNCIA 
PROFISSIONAL E PONTUAÇÃO será baseada nos documentos comprobatórios anexados pelo (a)s candidato(a)s no ato da inscrição.

9. DA COMPROVAÇÃO E AVALIAÇÃO DA EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL E PONTUAÇÃO
9.1.1.          Comprovante de experiência profissional.

10. DA PONTUAÇÃO FINAL NO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO E DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE
10.1.  O (a) candidato (a) terá uma pontuação final no Processo Seletivo para fins de classificação na função, que será obtida através da soma da 
pontuação alcançada na avaliação dos documentos de experiência profissional, conforme indicado no QUADRO III deste Edital.

 
 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO
1. IDENTIFICAÇÃO N° DE INSCRIÇÃO
*NOME:
 
*CPF: *RG/ÓRGÃO EXPEDIDOR:

 
*DATA DE EXPEDIÇÃO:

*Nome da Mãe:
PIS: CTPS (Carteira de Trabalho): SÉRIE:
*TÍTULO ELEITORAL:
 

*ZONA: *SEÇÃO:

NÚMERO DE CERTIFICADO DE RESERVISTA:
*ENDEREÇO:
 
*BAIRRO: *TELEFONE: *CEP
*CIDADE: *E-MAIL:
CARGO A CONCORRER:
(   ) Motorista
(   ) Motorista de Transporte Escolar
Documentos anexados (marcar apenas os documentos anexados ao formulário de inscrição):
(      )Comprovante de escolaridade
(      )Carteira Nacional de Habilitação na categoria B, D ou E
(    ) Documento válido, emitido por órgão oficial, que comprove inexistência de infrações que desclassifiquem o candidato.
(   ) Certificado válido de realização do curso de condutor de transporte escolar para o cargo de motorista de transporte escolar.
(     ) Declaração Negativa de Acumulação de Cargo Público com Órgão da Administração Direta e Indireta, observadas as disposições contidas no 
art. 37, incisos XVI e XVII, todos da Constituição Federal (formulário emitido pelo Município a ser assinado no ato de entrega dos demais 
documentos).
DESEJA CONCORRER ÀS VAGAS DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA? SIM NÃO

  
DESEJA CONCORRER ÀS VAGAS DE PESSOAS AFRODESCENDENTES? SIM NÃO

  
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO
 
NOME:__________________________________________________
DATA: ____/____/____
CARGO: (  ) MOTORISTA          (  ) MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR
___________________________________
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA INSCRIÇÃO
 
LEIA-SE:
6. DAS INSCRIÇÕES

6.2. O candidato deverá obrigatoriamente preencher o Formulário de Inscrição e entregar a documentação definida no Quadro I e a 
comprobatória de Títulos a serem pontuados, de acordo com o cargo a que concorre.
6.12. Como a Avaliação Curricular de Títulos é a base para a classificação do (a) candidato (a), a Ficha de Inscrição deve ser preenchida com 
cuidado, anexando os documentos comprobatórios dos Títulos de acordo com a lista de critérios requeridos neste Edital e seus anexos, para o 
emprego ao qual está se candidatando.
6.13. O (a) candidato (a) deverá comparecer na data, horário e local especificado no item 6.1, preencher a Ficha de Inscrição e anexar a 
documentação comprobatória de Títulos a serem pontuados.
6.16. A pontuação dos títulos - conforme item 9 DA COMPROVAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS TÍTULOS E PONTUAÇÃO 
será baseada nos documentos comprobatórios anexados pelo (a)s candidato(a)s no ato da inscrição.

9. DA COMPROVAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS TÍTULOS E PONTUAÇÃO
9.1.1.          Comprovante dos Títulos.

Documento Assinado Digitalmente com certificado digital emitido sobre a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-BRASIL, instituída através de medida provisória n° 2.200-2. Autoridade Certificadora emissora: AC IMPRENSA OFICIAL SP. Sexta-feira, 27 de Maio de 2022 às 9:41:31



10. DA PONTUAÇÃO FINAL NO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO E DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE
10.1.  O (a) candidato (a) terá uma pontuação final no Processo Seletivo para fins de classificação na função, que será obtida através da soma da 
pontuação alcançada na avaliação dos documentos de títulos, conforme indicado no QUADRO III deste Edital.

ANEXO V
FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO

 
 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO
1. IDENTIFICAÇÃO N° DE INSCRIÇÃO
*NOME:
*CPF: *RG/ÓRGÃO EXPEDIDOR:

 
*DATA DE EXPEDIÇÃO:

*Nome da Mãe:
PIS: CTPS (Carteira de Trabalho): SÉRIE:
*TÍTULO ELEITORAL: *ZONA: *SEÇÃO:
NÚMERO DE CERTIFICADO DE RESERVISTA:
*ENDEREÇO:
*BAIRRO: *TELEFONE: *CEP
*CIDADE: *E-MAIL:
CARGO A CONCORRER:
(   ) Motorista
(   ) Motorista de Transporte Escolar
Documentos anexados (marcar apenas os documentos anexados ao formulário de inscrição):
(      )Comprovante de escolaridade
(      )Carteira Nacional de Habilitação na categoria B, D ou E
(    ) Documento válido, emitido por órgão oficial, que comprove inexistência de infrações que desclassifiquem o candidato.
(   ) Certificado válido de realização do curso de condutor de transporte escolar para o cargo de motorista de transporte escolar.
(     ) Declaração Negativa de Acumulação de Cargo Público com Órgão da Administração Direta e Indireta, observadas as disposições contidas no 
art. 37, incisos XVI e XVII, todos da Constituição Federal (formulário emitido pelo Município a ser assinado no ato de entrega dos demais 
documentos).
(    ) Comprovante de experiência profissonal   
(  ) Certificados de cursos de capacitação profissional referentes a transporte escolar ou de passageiros para o cargo de Motorista.
(  ) Certificados de cursos de capacitação profissional referentes a transporte escolar ou de passageiros (exceto o estabelecido no Quadro I - curso de 
condução de transporte escolar, conforme determinação do Código de Trânsito Brasileiro) para  o cargo de Motorista de Transporte Escolar.
(    ) Certificado do curso de Direção Defensiva
(    ) Certificado do curso de Primeiros Socorros    

DESEJA CONCORRER ÀS VAGAS DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA?
SIM NÃO

  
DESEJA CONCORRER ÀS VAGAS DE PESSOAS AFRODESCENDENTES? SIM NÃO
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO
 

NOME:__________________________________________________

DATA: ____/____/____

CARGO: (  ) MOTORISTA          (  ) MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR
___________________________________

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA INSCRIÇÃO
 
Ficam ratificadas todas as demais condições estabelecidas no Edital nº 01/2022.
São Cristóvão, 26 de maio de 2022.
QUITERIA LUCIA ARAUJO DE BARROS
Secretária Municipal de Educação

Documento Assinado Digitalmente com certificado digital emitido sobre a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-BRASIL, instituída através de medida provisória n° 2.200-2. Autoridade Certificadora emissora: AC IMPRENSA OFICIAL SP. Sexta-feira, 27 de Maio de 2022 às 9:41:31


