
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DE SECRETÁRIO DE ESCOLA /2008 

CONVOCAÇÃO PARA SESSÃO DE ESCOLHA 

O Diretor do Departamento de Recursos Humanos da Secretaria de Estado da Educação, nos termos das Instruções 
Especiais SE nº 02/2008, disciplinadoras do concurso em questão, CONVOCA os candidatos aprovados e 
classificados, para sessão de escolha de vaga, a ser realizada em dia, hora e local adiante mencionados e baixa as 
seguintes instruções aos candidatos. 

I – INSTRUÇÕES GERAIS 
1 – A chamada para escolha de vaga obedecerá, rigorosamente, a ordem de Classificação Final, Lista Geral, em 
nível de Estado. 
2 – O candidato convocado deverá comparecer munido de DOCUMENTO DE IDENTIDADE - RG e do CADASTRO 
DE PESSOAS FÍSICAS – CPF, ou se fazer representar por procurador, legalmente constituído. 
3 – O candidato, ou seu procurador, deverá, também, portar duas fotografias iguais, recentes, formato 3x4, 
para serem juntadas na Guia de Perícia Médica a ser encaminhada ao Departamento de Perícias Médicas do Estado. 
4 – Assinada a ficha de escolha de vaga pelo candidato ou seu procurador, não será permitida, em hipótese alguma, 
desistência ou troca da vaga escolhida, sob qualquer pretexto. 
5 – Não haverá nova oportunidade de escolha de vaga ao candidato retardatário ou ao que não atender à chamada 
no dia, hora e local determinados. 
6 – O candidato atendido terá seus direitos exauridos no concurso. 
7 – O candidato que não atender à convocação para escolha de vaga ou dela desistir, terá esgotados seus direitos 
no concurso, observando-se o item 10, inciso XIII das Instruções Especiais SE 2/2008. 
8 – Segue em anexo, a relação de vagas disponíveis para ingresso, que estarão, também, no site da SEE 
(www.educacao.sp.gov.br ).  

II – LOCAIS  DE ESCOLHA E QUADRO DE CHAMADA 
1.- LOCAL: AUDITÓRIO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO – CASA CAETANO DE CAMPOS – Praça da República nº 53 
– Centro – São Paulo (entrada pela Avenida São Luiz – Portão 4) 

1.1 - QUADRO DE CHAMADA  
(dia – horário – candidatos convocados- Lista Geral) 

25/05/2009 – 8h30 – 3501 ao 4112  
26/05/2009 – 8h30 – 4113 ao 4712  

III – RELAÇÃO DE VAGAS 
1-As vagas são as remanescentes da Sessão de Escolha de Vagas realizada no período de 04/05 a 08/05/2009, 
disponíveis no site da Educação: www.educacao.sp.gov.br. e abaixo relacionadas. 


