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EDITAL Nº 16/2019
HOMOLOGA
O
RESULTADO
DO
PROCESSO
SELETIVO CONVOCADO PELO EDITAL Nº 10/2019.
A Diretora do Instituto Municipal de Ensino Superior de Catanduva
(IMES Catanduva), no uso de suas atribuições legais e regimentais torna
público a HOMOLOGAÇÃO do resultado final do Processo Seletivo
convocado pelo Edital nº 10/2019, de 02/04/2019, destinado à seleção de
Professores para contratação temporária, para as disciplinas dos Cursos
de Graduação do Instituto, confirmando o resultado preliminar diulgado
por meio do Edital nº 15/2019.
1. Os candidatos aprovados deverão comparecer na sala dos
Professores do Bloco I, do Campus do Instituto Municipal de Ensino
Superior de Catanduva, localizado na Avenida Daniel Dalto s/n (Rodovia
Washington Luiz - SP 310 - km 382), em Catanduva - SP, no dia
15/05/2019, às 18h30min, para atribuição de aulas e elaboração de
horário.
1.1. Na elaboração do horário será verificada as necessidades do
curso e da Instituição de Ensino, privilegiando-se o candidato mais bem
classificado.
2. A ausência à reunião de atribuição de aulas implicará na
automática desclassificação do candidato.
3. O candidato poderá eleger um procurador com poderes especiais
para representá-lo na reunião de atribuição de aulas.
4. No prazo máximo de 05 (cinco) dias, contados da atribuição de
aulas, o candidato deverá entregar no Departamento de Recursos
Humanos do IMES Catanduva, sua carteira de trabalho acompanhada da
documentação exigida no item 2.4 do Edital nº 10/2019, sob pena de
perda do direito à contratação.
Catanduva-SP, 07 de maio de 2019.

Profª Maria Lúcia Miranda Chiliga
Diretora
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