
 
 A Prefeitura do Município de Cajamar, Estado de São Paulo, torna público na forma 

prevista no Artigo 37, da Constituição Federal, na Lei Complementar nº 064, de 01 de 

novembro de 2005, e suas alterações, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores 

Públicos de Cajamar/SP,  CONVOCA candidatos abaixo relacionados do Concurso 

Público – Edital n° 02/2018, Cargo – Inscrição; Nome; RG; Nota final; Classificação ––

MONITOR EDUCACIONAL – 0301008589 -  NATHALIA REGINA STOCHI SANTOS SILVA 

– 540634827 - 67,50 – 33; 0301006140 - CRISTIANE ALVES DE OLIVEIRA – 275701189 - 

65,00 – 34; 0301008565 - NAIADE CRISTINA BEGOTI RAIZ – 480848762 - 65,00 – 35; 

0301007085 - GLAUCIBELE PEREIRA LIMA NOVAES -478759484 - 65,00 – 36; 0301006362 

- DENISE MARQUES CARRETERO - 27.554.660-3 - 65,00 – 37 - .CUIDADOR ESCOLAR – 

0301014237 - CINTHIA FLAVIA SEIXAS GOMES 57306071x - 55,00 – 15..Os 

candidatos convocados acima devem, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, comparecer na 

Diretoria de Gestão de Pessoas da Municipalidade, situado na Praça José Rodrigues do 

Nascimento, nº 30 - Água Fria - Distrito Sede - Cajamar/SP, no horário das 8h00 às 

12h00 e das 13h00 às 17h00, portando cópia e original dos documentos abaixo 

elencados, a Diretoria de Gestão de Pessoas poderá solicitar também outros 

documentos comprobatórios que julgar necessário. 1(uma) foto 3x4, RG com emissão 

dentro do prazo de 10 anos, CPF, título de eleitor, comprovante de votação ou 

declaração de quitação eleitoral, PIS ou PASEP, extrato do PIS, certidão de casamento 

ou nascimento, certidão de nascimento dos filhos menores de 21 anos, CTPS (frente e 

verso da foto), certificado de reservista ou certificado de dispensa de incorporação, 

histórico escolar (para concluintes antes de 2000 apresentar lauda de conclusão), 

comprovante de endereço, antecedentes criminais, RG e CPF dos dependentes maiores 

de 18 anos, cartão SUS (candidato e dos dependentes) Cajamar, 10 de Dezembro de 

2019. Diretoria de Gestão de Pessoas. 


