
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E DESPORTO 
CONVOCAÇÃO N° 06/2022 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO-PSS/SEDUC-2019/2020 
EDITAL Nº 001-2019/2020 – INTERIOR 

A SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, no uso de 
suas atribuições,  
CONSIDERANDO o proferido nos autos nº 01.01.011103.007274/2022-
64/PGE/SIGED, do Mandado de Segurança Cível nº 0600134-
02.2022.8.04.2400, que concedeu a segurança pleiteada, para determinar 
o ato de convocação do Impetrante, o Sr. Vilomar Bispo da Silva, para o 
cargo de Professor da disciplina de Ciências Naturais, da Secretaria de 
Estado de Educação e Desporto-SEDUC, constante do Edital nº 
01/2019/2020; 
CONSIDERANDO o que determina os artigos 205 e 206, § 1º e 37º, incisos 
II e IX da CF/88; e as Leis nº 2.607, de 28/07/2000, e nº 2.616, de 
26/09/2000; 
CONSIDERANDO que as despesas decorrentes de decisão judicial não 
são consideradas para o limite previsto no artigo 19, II, da Lei 
Complementar nº 101, de 04/05/2000, na forma do § 1º, inciso IV, do 
mesmo diploma legal, e o que mais consta do processo nº 
01.01.011103.007274/2022-64/PGE/SIGED; 
CONSIDERANDO o teor do Memo nº 090/2022-GAAS/SEDUC/SIGED, 

RESOLVE: 
I-CONVOCAR o candidato classificado no Processo Seletivo Simplificado-
PSS/SEDUC-2019/2020-Interior, para contratação temporária no 
Componente Curricular de Ciências Naturais, Anexo I; 
II-DETERMINAR o procedimento de atendimento presencial ao convocado, 
respeitando as restrições das principais medidas e orientações de 
enfrentamento ao Coronavírus, no dia 25 de julho de 2022, das 08h às 
11h e 13 às 15h, horário local, para entrega de documentos e lotação 
Presencial na Coordenadoria Regional de Educação, munido dos originais 
e 01 cópia do RG; CPF; Diploma e Histórico (frente e verso); Certificado de 
Educação Especial (frente e verso para a disciplina de Educação Especial); 
Registro no Conselho de Classe (para os candidatos ao cargo de Professor 
de Educação Física); Título de Eleitor (frente e verso); Comprovante de 
Quitação Eleitoral (1º e 2º turnos ou declaração de quitação eleitoral); 
Comprovante de PIS/PASEP (cartão cidadão, bolsa família e/ou extrato); 
Certificado Militar (para homens); Comprovante de Residência (água, luz 
ou telefone – se não estiver no seu nome, deverá preencher declaração de 
residência disponibilizada no site da Seduc); Extrato de Conta Corrente 
BRADESCO; e 02 fotos 3x4. Obs.: Se o candidato não possuir Registro 
Geral, poderá encaminhar a Carteira Nacional de Habilitação com a 
certidão de nascimento; Laudo de Aptidão - expedido pela Junta Médica do 
Estado-JMPE.  Obs.: O candidato convocado, ao entregar os documentos 
solicitados, receberá encaminhamento para a Junta Médica-Pericial do 
Estado-JMPE que expedirá o referido laudo. 
As informações complementares são obrigatórias no ato do atendimento: 
Contato Telefônico, Estado Civil, Fator RH, e-mail pessoal e Raça. 
A Lotação do candidato ocorrerá logo após a entrega da documentação, 
sendo que este deve estar no dia, horário e local supracitado. 
De acordo com o item 10. (k) Comparecer em até 48 horas no dia e local 
estipulados na convocação, conforme o Edital de nº 01-PSS-2019/2020. 
 

ANEXO I 

MUNICIPIO: ATALAIA DO NORTE 

DISCIPLINA: CIÊNCIAS NATURAIS 

CLASS. NOME DOC. IDENT 

4º VILOMAR BISPO DA SILVA 1547433-0 

 
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

Manaus, 21 de julho de 2022. 
 

(Assinado digitalmente) 

MARIA JOSEPHA PENELLA PÊGAS CHAVES 
Secretária de Estado de Educação e Desporto. 

Gaas/Siged/cac 


