FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE TAQUARITINGA - FETAQ

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Processo Seletivo Público FETAQ nº 002/2018

O
DIRETOR
EXECUTIVO
DA
FUNDAÇÃO
EDUCACIONAL
DE
TAQUARITINGA - FETAQ, no uso de suas atribuições e considerando o Edital do
Processo Seletivo Público FETAQ nº 002/2018, homologado em 09/02/2018, para
preenchimento de funções docentes de Professor Efetivo, por prazo indeterminado

RESOLVE:

Convocar o candidato ao final nominado, aprovado para a função de Professor Efetivo, por
ordem de classificação, para realização de exame pré - admissional e apresentação de
documentos, nos dias 16 ou 19/02/2018, tendo que assumir suas atividades em 21/02/2018,
de acordo com as seguintes orientações:
1. O candidato ora convocado deverá providenciar, Atestado de Saúde Ocupacional –
pré admissional, com médico do trabalho;
2. A avaliação do Atestado de saúde ocupacional, declarará o candidato apto ou inapto
para o exercício da função, tendo, portanto, caráter eliminatório.
3. Nos dias 16 ou 19/02/2017, o candidato deverá dirigir-se à Fundação Educacional
de Taquaritinga – FETAQ, na Rua General Glicério, 310 – Taquaritinga – SP,
Departamento de Recursos Humanos das 9 às 12 horas e das 13 às 17 horas,
munidos de 1 (uma) foto 3 x 4 colorida e dos seguintes documentos em original e
fotocópia:
a) Certificado de conclusão do Ensino Superior e títulos de pósgraduação;
b) Cédula de identidade;
c) CPF;
d) Atestado de Saúde Ocupacional;
e) Título de eleitor e último comprovante de votação;
f) Carteira de Trabalho;
g) Cartão PIS/PASEP ;
h) Certidão de casamento (se for o caso);
i) Certidão de nascimento de filho(s) (se for o caso);
j) Comprovante de residência;
k) Certificado de reservista ou comprovante de alistamento militar, se
do sexo masculino;
l) Informação de agência e conta corrente do Banco Santander para
crédito de vencimentos.

FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE TAQUARITINGA - FETAQ
Quadro 01
Curso: CIÊNCIAS CONTÁBEIS
Área: Administração Pública e de Empresas, Ciências Contábeis e Turismo
Subárea: Administração
Disciplinas: Contabilidade Social I e Laboratório de Práticas Contábeis I
Candidato
Ingrid Grace de Souza Trivelato

RG
28.010.959-3

Classificação
1º

4. Caso o candidato convocado não compareça dentro do prazo estipulado nesta
convocação para apresentação dos documentos, será convidado para tanto o
candidato que imediatamente o suceder na ordem de classificação.
Observação: se necessário, o candidato poderá entrar em contato com o
Departamento de Recursos Humanos da FETAQ ,através dos telefones:
(16) 3252-0056

Taquaritinga, 12 de fevereiro de 2018.

Prof. Ricardo Corrêa de Oliveira Ramos
Diretor Executivo - FETAQ

