PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS
ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
COMUNICADO Nº 01/2019
A Secretaria Municipal de Educação, no uso de suas atribuições, torna público o cronograma de atribuição
aos candidatos classificados para as funções de PEB I e PEB II no Processo Seletivo nº 01/2018, como
segue:
DATA

17/01/2019

HORA
8h
9h

PÚBLICO ALVO

LOCAL

PEB II das disciplinas de Artes,
Educação Física, Inglês e
Informática
PEB I

Casa da Cultura de Lins
Av. José da Conceição,
nº 111

Obs: Poderá haver intervalo de 01 (uma) hora, caso o processo de atribuições ultrapasse às 13h.
Todo o Processo de Atribuição será regido pelo Decreto nº 11.580/18 e instruções específicas
disponibilizadas no endereço eletrônico www.lins.sp.gov.br, clicando no banner Secretaria Municipal de
Educação.
Disponibilizamos também no endereço eletrônico a relação de documentação necessária para a
contratação, junto ao DRH, aos que tiverem classe/aulas atribuídas. Não serão aceitas pelo DRH
documentação dos candidatos que não tiverem classes/aulas atribuídas.
Solicitamos à todos os candidatos classificados interessados em atuar no início do ano letivo de 2019,
que deixem os documentos providenciados para agilizar a referida contratação.
Os atendimentos na Secretaria da Saúde para “Exame Admissional” e no DRH para “Contratação”
serão por agendamento, sendo estes realizados no momento da atribuição, e o não comparecimento do
candidato é de sua inteira responsabilidade.
Os interessados em ministrar aulas nas Salas de Recursos Multifuncionais e ou atuar como Interprete
da Lingua Brasileiras de Sinais – Libras, além de classificados na lista para PEB I, deverão
apresentar o comprovante de fomação no momento da atribuição,conforme parágrafo único do artigo 37
do Decreto 11.580/18, ou item 3 da Instrução 220/18.
Os interessados em atuar com Professor Mediador deverão observar o disposto na Instrução nº
220/18 e Resolução 06/18.

Lins, 02 de janeiro de 2019.
ASSINADO NO ORIGINAL
Denise Jorge Magnoler
Secretária Municipal de Educação

