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EDITAL DE ABERTURA

Guaruja,  11  de novembro de 2019.

A diretora da E.  E.  Prof. Arthur de Campos Goncalves no uso de suas atribuig6es
legais,  e  com  base  no  Decreto  n°  47.685/2003  e  Resolucao  SE  23  de  08/04/2013,
torna  publico  e  convoca  a  todos  os  interessados  em  ocupar  as  dependencias  da
ZELADORIA  desta  Unidade  Escolar,  que  recebefa  inscrig6es  do  dia  13/11/2019  a
19/11/2019 e realizafa entrevista dos servidores publicos jnteressados em ocupar tais
dependencias  no  dia  21  de  novembro  de  2019,  as  10:00  horas,  com  resultado
divulgado  na  Unidade  Escolar  em  22  de  novembro  de  2019,  cujo  endereap  6  Av.
Santos Dumont,  1915, Jardim Boa Esperanca, Vicente de Carvalho, Guaruja -SP.

Requisitos basicos para a ocupacao da Zeladoria:
1.  Servidor  Pdblico em  exercicio  em  qualquer outra  U.E.  ou  6rgao  de administraeao
do Poder Ptlblico Estadual,  Federal ou Municipal,  inclusive Praea de Service Ativo da
Polfoia Militar do Estado de Sao Paulo.
2.  Nao possuir casa pr6pria no Municipio onde se localiza a Unidade Escolar.

Documentos necessarios a inscri¢ao:
1.  Declaragao do interessado que nao possui casa pr6pria no municipio de Guaruja;
2. Xerox do ultimo holerith para constatacao de se tratar de funcionario ptlblico;
3.  Xerox  dos  documentos  pessoais  (RG,   CPF,   Certidao  de  Casamento  ou  Uniao
Estavel);
4.   Oficio  de  seu   superior  imediato   indicando  os  hofarios  de  trabalho  e   perfil   de
relacionamento interpessoal.

Disposic6es Finais:
1.  De acordo com  o  pafagrafo  1°,  artigo  547,  do  Decreto 42.850/63,  o ocupante  das
dependencias    de    Zeladoria    devefa    contribuir   ao    Estado    com    10%    de    sua
remuneracao, a titulo de conservaQao do im6vel, descontados diretamente na folha de
pagamento, se funcionario estadual, ou via boleto, para os demais casos.
2. De acordo com o mesmo Decreto, em seu artigo 548, o ocupante nao podefa ceder
ou alugar o im6vel, bern como utiliza-lo com outros objetivos que nao os de moradia.
3.  De acordo com  o artigo  1° do  Decreto 40.489/95,  ficam  isentos desta contribuigao
os servidores do Quadro da Secretaria da  Educagao e do Quadro de Apoio Escolar,
da Secretaria da Educagao.



4. Criterios para a selecao:
A. Terao prefetencia os servidores pdblicos da pr6pria Unidade Escolar;
8.  Nao  havendo  na  U.E.  servidor  interessado  em  ocupar  a  zeladoria,  a  indicacao
obedecefa a seguinte ordem:
1.  Servidor Ptiblico de outra Unidade Escolar Estadual;
2. Servidor Pdb[ico Estadual de outra Secretaria;
3.  Servidor Pdblico de outra esfera (Federal ou Municipal);
C. Ap6s a  realizaeao das entrevistas dos candidatos,  o Diretor de Escola indicafa ao
Dirigente  de  Ensino  o  candidato  que  venha  a  ser  selecionado  para  ocupar  tais
dependencias, levando em conta o resultado da entrevista e o perfil do inscrito.
D.  Fica  reservado  ao  Diretor  de  Escola  a  decisao  pela  nao  indicacao  de  qualquer
inscrito.
E.  Nao cabe recurso ou solicitagao de revisao da nao indicaeao do Diretor de Escola.
F.  A  entrega  dos  documentos  solicitados  ao  certame  implica  no  conhecimento  e
aceitacao  dos termos  e criterios  deste  processo  de  selecao,  inclusive da  legislaeao
citada,  e do fato de que se trata  da  ocupacao  das  dependencias  de Zeladoria,  nao
contratagao, portanto, estes atos nao produzem efeitos trabalhistas futuros.
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