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CONVOCAÇÃO 02 – EDITAL N.º 16/2022 
 

 PROCESSO INTERNO DE SELEÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS PARA 
CONCESSÃO DE REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA  

 
 

Considerando a solicitação da Secretaria Municipal de Educação, fundamentada e 
autorizada através do memorando nº045/2023 SME, ficam os candidatos abaixo discriminados 
convocados a comparecerem à Secretaria Municipal de Educação, sito à Rua Visconde da 
Paraíba, 97 – Centro - Paraíba do Sul/RJ, no dia 13 de fevereiro de 2023, segunda-feira, às 09 
ou 13:30 horas, munidos dos originais de TODOS os documentos encaminhados quando de sua 
inscrição. 

 
1) Será automaticamente reclassificado para o último lugar da listagem de classificação 

geral da respectiva função o convocado que não comparecer no prazo estipulado neste 
Edital de Convocação. 

2) O candidato convocado não ingressará no regime de Dedicação Exclusiva se não puder 
cumprir a jornada de trabalho integral proposta na Dedicação Exclusiva. 

3) Na impossibilidade de cumprir este horário ou de atuar nos locais indicados, o candidato 
convocado assinará Termo de Desistência e será automaticamente reclassificado para 
o último lugar da listagem de classificação geral da respectiva função. 

4) Caso um ou mais dos convocados renunciem, formal e expressamente, à assunção das 
atividades em regime de Dedicação Exclusiva, ou não se apresentem no prazo legal para 
tomar ciência de suas atividades ou, ainda, se não entrarem em exercício no prazo legal, 
serão convocados novos candidatos, que se seguirem aos já classificados e habilitados, 

para assunção da vaga ociosa. 
 
 
 

 
CANDIDATOS CONVOCADOS 

 
Flaviane de Fátima Cândida de Souza – Professor II Geografia 

Helga Carvalho Baptista de Almeida – Professor II Português 

Maíra Blanco Martinez Forcato – Professor II Matemática 

Leonardo dos Santos Araujo – Professor II Matemática 

Giovana Valeska de Assis Alves Pereira Oliveira – Professor II História 

 
 

 

Paraíba do Sul, 10 de fevereiro de 2023. 

 

Fernanda Braga Calixto 
Setor de Gestão Pública 

 


