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TERMO DE CONVOCAÇÃO Nº 004/22 do EDITAL SEME Nº 001/2022 

ASSISTENTES DE SALA – EDUCAÇÃO ESPECIAL 

 

A Comissão do Processo Seletivo Simplificado Edital 001/2022, no uso de suas atribuições legais, 

conferidas pelo Decreto 1.487/2018, considerando o Resultado Final de classificação dos candidatos para 

os cargos de  Assistente de  Sala – Educação Especial; considerando que todos os canditatos 

classificados foram convocados em termos anteriores; CONVOCA TODOS CANDIDATOS  

RECLASSIFICADOS, a comparecerem, em 21 de março de 2022, às 13 horas, nas dependências da 

Secretaria Municipal de Educação na Sede da Prefeitura Municipal, localizada na Avenida Felicindo Lopes, 

n° 238, Acaiaca, Piúma-ES, munidos de toda a documentação solicitada no item 10.3 do Edital 001/2022, 

da forma que ali foi especificado e nos termos do Edital, para serem atestadas e conferidas pela Comissão, 

com vistas a contratação e formação do cadastro de reserva. 

Os candidatos deverão comparecer no horário estipulado abaixo, sendo que serão atendidos por 

ordem de CLASSIFICAÇÃO, portanto o nome do candidato será chamado por três vezes, estando ausente 

será chamado o candidato seguinte. 

Estando a documentação de acordo com o Edital 001/2022, o candidato irá para a banca de 

ESCOLHA DE VAGAS, onde escolherá seu local e horário de trabalho de acordo com as vagas existentes, 

sendo observado “após assinar o aceite da vaga, antes da assinatura do contrato, desistir da mesma, ficará 

impedido de participar de Processo Seletivo da Secretaria Municipal de Educação, para o cargo para o qual 

desistiu, pelos próximos 12 (doze) meses, visando minimizar os prejuízos causados para a Rede de 

Ensino” (Item 10.8 do Edital 001/2022-Errata N°02). 

No Edital 001/2022 consta que NÃO será necessário apresentação do ASO em nenhum momento do 

processo seletivo. 

Para garantir a segurança de todos, o uso da máscara será obrigatório, tanto para os candidatos, 

quanto para os examinadores, sendo que em hipótese alguma será permitida a entrada sem o objeto. Será 

disponibilizado no local, álcool para higienização das mãos. Os candidatos deverão observar o 

distanciamento social e levar caneta para assinar. 

O não atendimento a esta convocação implicará na imediata eliminação do Processo Seletivo 

Simplificado Edital 001/2022. 

Piúma, 18 de março de 2022. 

 
Selma Lúcia de Abreu Nascimento 

Presidente da Comissão de Processo Seletivo 
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