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COMUNICADO 

 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO INTERNO/2021- CAPITA/INTERIOR  

EXPEDIÇÃO DAS CERTIDÕES E DECLARAÇÃO   

 

 Comunica-se ao servidor interessado a participar do Processo Seletivo 

Simplificado Interno/2021 – Capital/Interior para a função de Assessor de 

Gestão Educacional do Banco de Cadastro de Reserva da Equipe Técnica 

Temporária de Suporte a Gestão Escolar/2021 que a partir do dia 23 de março 

de 2021 as certidões e/ou declarações necessárias para a comprovação da 

experiência profissional poderão ser solicitadas conforme os fluxos descritos a 

seguir:  

 

1 – O servidor deverá solicitar as certidões e/ou declarações para a 

comprovação de tempo de serviço no cargo no Departamento de Gestão de 

Pessoas – GCAP/DGP/SEDUC – AM, sendo utilizada para critério de 

desempate por meio do e-mail gecap@seduc.net (anexar na solicitação RG ou CNH) 

para a capital e para o interior nos respectivos setores de pessoal (presencial 

e/ou pelo e-mail) das Coordenadorias Regionais.  

2 – O servidor deverá solicitar junto aos Departamentos, Coordenadorias 

Distritais e Regionais de Educação e/ou em suas respectivas escolas de 

lotação, as certidões e/ou declarações para a comprovação do tempo de 

serviço na função descrito no tem 1.2 do Quadro 1 – Pontuação da 

Autoavaliação.   

3 – Os Profissionais da educação que somente tiverem experiência profissional 

no cargo (Professor/Pedagogo) poderão utilizar para efeito de pontuação no 

Item 1.2 do Quadro 1 – Pontuação da Autoavaliação a mesma certidão e/ou 

declaração tratada no Item 1 deste comunicado.  

4 – Somente serão aceitas as certidões e/ou declarações que tratam da 

comprovação da experiência na área, Item 1.2 do Quadro 1 – Pontuação da 

Autoavaliação atualizadas no prazo de no máximo 30 dias de expedição pelo 

Órgão Competente, salvo quando constar em seu teor um prazo maior de 

validade. 
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