EDITAL UGE/DPGF Nº 63, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2019
VASTI FERRARI MARQUES, Gestora da Unidade de Educação da Prefeitura do
Município de Jundiaí, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, -------------------FAZ SABER aos interessados no processo seletivo para elaboração de escalas
rotativas, para o exercício anual de funções de DIRETOR DE ESCOLA, no ano de 2020,
conforme Edital UGE/DPGF N. 31, de 19/09/2019, a convocação para entrevista de verificação
da condição declarada para concorrer ás vagas destinadas aos candidatos negros.
Data: 04/12/2019
Horário: 9:00
Local: Av. Doutor Cavalcanti, 396, Vila Arens, Jundiaí
Complexo Argos - Centro de Capacitação - 2o. andar
FAZ SABER, também, que os candidatos ora convocados deverão comparecer no dia
e local determinados munidos dos documentos previstos no item 4.4 do edital conforme Edital
UGE/DPGF N. 31, de 19/09/2019 para fins de conferência e validação.
Conste que os candidatos que não enviaram os documentos acima mencionados no
prazo determinado em edital, bem como os que não os apresentarem novamente por ocasião
da entrevista, estarão automaticamente eliminados deste processo seletivo nesta modalidade
de concorrência, passando a figurar, tão somente, em ampla concorrência.
Conste também que o deferimento nesta modalidade de concorrência só se dará de
forma definitiva após parecer oriundo desta entrevista, sendo a listagem publicada em
30/10/2019 referencial e provisória.
O resultado da verificação da condição declarada para concorrer ás vagas destinadas
aos candidatos negros será publicado no site https://igdrh.selecao.net.br/informacoes/23/ em
04/12/2019
O prazo para interposição de recurso contra o resultado do enquadramento na condição
de negro será entre os dias 05 e 06/12/2019, os recursos deverão ser interpostos por meio do
link “Recursos”, correlato ao Processo Seletivo da Prefeitura do Município de Jundiaí,
disponibilizado no site https://igdrh.selecao.net.br/informacoes/23/
CANDIDATOS CONVOCADOS PARA ENTREVISTA
EMERSON DE MIRANDA CARDOSO
ISA REGIA TAVARES DE MELO BARBOSA
Para fins de ampla publicidade, faz baixar o presente edital que será publicado na
Imprensa Oficial do Município.
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