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A Direção da EE GLAUBER ROCHA, situada na Rua Emídio Gualberto, 175, Jardim 
Almeida Prado - Guarulhos - SP, faz chegar a todos que virem o presente edital ou 
dele tiverem conhecimento que a partir de 26 a 30-07-2021 receberá inscrições de 
servidores públicos interessados em ocupar as dependências da zeladoria desta 
Unidade Escolar.  
Requisitos básicos para a ocupação da zeladoria:  
1- Ser servidor público (da administração direta ou descentralizada, Federal, Estadual 
ou Municipal) em exercício.  
2- O servidor público indicado para ocupar as dependências da zeladoria não poderá 
possuir casa própria no Município onde se localiza a Unidade Escolar, ou órgão de 
lotação.  
Documentos para inscrição:  
1- Comprovante de que é funcionário público efetivo ou Categoria F, e holerite:  
2- Cópia dos documentos pessoais (RG, CPF, Certidão de Casamento ou União 
Estável);  
3- Ofício do Superior imediato informando o(s) horário(s) de trabalho do servidor.  
Local e horário das inscrições: Na Secretaria da Escola  
Horário: 10h as 16h (Segunda a Sexta-feira).  
Disposições finais:  
1- A Direção da Escola informa aos candidatos que, de acordo com o artigo 1° da 
Resolução SE 23/13, terão preferência os servidores públicos da própria unidade 
escolar, por indicação do respectivo Diretor da Escola.  
Informa ainda que não havendo na Unidade Escolar, servidor interessado em ocupar 
a zeladoria, a indicação recairá na seguinte ordem:  
1- Servidor Público de outra Unidade Escolar.  
2- Servidor Público Estadual de outra Secretaria.  
3- Servidor Público de esfera Federal ou Municipal.  
E para que chegue ao conhecimento de todos, publico o presente edital e fazendo 
afixar no mural da Diretoria de Ensino Região Guarulhos Norte, publicação no site da 
DE, bem como publicação no Diário Oficial. 

        

 
 
 

 


