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EDITAL- ZELADORIA VAGA 
A Direção da E.E THOMAZIA MONTORO, situada na Rua Dr. Adolfo Melo Junior, 156 Ferreira, São 

Paulo, CEP: 05522-030, faz chegar a todos que virem o presente edital ou dele tiver conhecimento, que no 
período de 23/02/2023 a 10/03/2023, receberá inscrições de servidores públicos interessados em ocupar 
as dependências da zeladoria desta Unidade Escolar de acordo como o contido na Resolução SE 23, de 

18/04/2013. 
Requisitos básicos para a ocupação da zeladoria 

1- O candidato deverá ser servidor público efetivo/estável com vínculo ativo, em exercício 
em qualquer órgão da administração do Poder Público Estadual, Municipal ou Federal, 
inclusive Praça de Serviço Ativo da Polícia Militar do Estado de São Paulo. 
2-   0 servidor público indicado para ocupar as dependências da zeladoria, não poderá 
possuir casa própria no Município onde se localiza a Unidade Escolar. 

Documentos para inscrição 
•   Comprovante de que é funcionário público (Holerite atualizado); 
•   Cópia de documentos pessoais (RG e CPF); 
•   Ofício do Superior imediato informando o(a) horário (s) de trabalho do servidor; 
•   Declaração de bons antecedentes. 
•   Declaração de próprio punho comprovando que não possui casa própria no Município 
onde se localiza a Unidade Escolar. 
 Das inscrições e da entrega das propostas: 
Enviar a proposta no e-mail da escola e004248a@educacao.sp.gov.br e agendar a 
entrega dos documentos.  
Disposições Finais: A Direção da escola informa aos candidatos que, de acordo com o 
artigo 1o da Resolução SE n° 23, de 18/04/2013, terão preferência os servidores públicos 
da própria unidade escolar, por indicação do respectivo Diretor de Escola. 
•   Informa ainda que não havendo interessados na Unidade Escobar, na ocupação da 
zeladoria, a indicação recairá em servidor público efetivo/estável com vínculo ativo, em 
exercício em qualquer órgão da administração do Poder Público Estadual, Municipal ou 
Federal, inclusive Praça de Serviço Ativo da Polícia Militar do Estado de São Paulo. 

•   Reunião do Conselho de Escola e da Associação de Pais e Mestres ocorrerá dia 
14/03/2023 às 08:30. 

 
Para que chegue ao conhecimento de todos, torna público o presente edital, e fazendo a 
publicação no site da diretoria região centro-oeste.  
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