EDITALRESUMIDO Nº 03/2011, DE 11 DE AGOSTO DE 2011.
A Comissão Especial de Avaliação de Processo Seletivo
Simplificado, nomeada pela Portaria nº 5.387/2011, de 04 de agosto de 2011,
no uso de suas atribuições legais,
TORNA PÚBLICO, para conhecimento dos interessados e fins
de direito, que encontra-se aberta na Secretaria Municipal de Educação,
localizada na Avenida Coronel Pedro Gonzaga , nº 396, na cidade de IrapuãSP, no período de 22 a 31 de agosto do corrente ano, no horário das 8h30 às
11h00 e das 14h00 às 17h00, de acordo com as cláusulas contidas no Edital
Completo, as inscrições para Monitor de Transporte Escolar, em
atendimento ao Convênio, firmado entre a Secretaria Estadual de
Educação e o Município de Irapuã-SP, objetivando auxiliar a manutenção de
Programa de Transporte de Alunos da Rede Estadual de Ensino, nos termos
do Decreto Estadual 48.631, de 11/05/2004, Resolução SE nº 27, de
09/05/2011 e Resolução n° 28, de 12/05/2011,por prazo determinado de
excepcional interesse público, em número de 06(seis) Monitores, cujo contrato,
com fundamentação legal no artigo 37, inciso IX, da CF, Inciso IV, do artigo
233, da Lei 946, de 30 de abril de 1992, Decreto Municipal 2.675, de 01 de
agosto de 2011 e Deliberação TC-A-15248/026/04, do Tribunal de Contas do
Estado de São Paulo, cuja remuneração dar-se-á pelo valor fixado no Plano
de Trabalho realizado pelo Município que é parte integrante do Convênio,
com carga horária de 40 horas semanais e valor de R$ 545,00 (quinhentos
e quarenta e cinco reais). O Edital completo deverá ser retirado pelo
candidato inscrito, no site www.irapua.sp.gov.br
Além dos documentos pessoais exigidos para a inscrição,
na cláusula 1.1, do Edital completo, o candidato deverá providenciar a
Certidão Negativa do Registro de Distribuição Criminal, relativa aos crimes de
homicídio, roubo, estupro e corrupção de menores, dos últimos cinco anos, nos
termos do inciso 2, do § 2º, do artigo 1º, da Resolução SE 28, de 12 de maio de
2011

Maiores informações, na
Educação ou pelo telefone (17) 3556 - 1500.
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