SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
COORDENADORIA GERAL DE RECURSOS HUMANOS
DIRETORIA DE ENSINO – REGIÃO DE VOTUPORANGA
25 de junho de 2014

COMUNICADO - Perícia Médica Concurso PEB II
Pertinente ao Concurso Público de Professor Educação Básica II, informamos que o sistema
eletrônico disponibilizado pelo DPME para agendamento de perícia médica permanecerá aberto
até o dia 3/7/2014.
1. Desta forma, para os candidatos que ainda não solicitaram agendamento, devem acessar o
sistema eletrônico do DPME para digitalizar os exames/documentos, até a data limite de
3/7/2014.
2. No período de 24/6 a 2/7, a Diretoria de Ensino somente efetuará o recebimento no sistema
GDAE para os candidatos que solicitarem reagendamento - ou seja, aqueles que não
compareceram/deixaram de apresentar algum exame no momento da perícia médica.
3. Na ocasião, os candidatos deverão apresentar TODOS os exames solicitados nas Instruções
Especiais SE 2/2013, especificamente nos horários determinados para atendimento. O docente
deverá verificar junto à Diretoria de Ensino de jurisdição da escolha de vaga o período de
atendimento (conforme comunicado enviado em 25/06/2014, via e-mail, publicação site da
Diretoria de Ensino).
4. Os candidatos que solicitarem reagendamento por meio da Diretoria de Ensino serão
novamente convocados para a perícia médica de ingresso por meio de publicação no Diário
Oficial.
Ressaltamos, por fim, em conformidade com o Comunicado Conjunto CGRH-SE/DPMESGP 2/2014, publicado no DOE 31/5/2014, que a Secretaria da Educação e o DPME não se
responsabilizarão pela perda do prazo para a posse, caso o candidato deixe de requisitar o
agendamento da perícia médica dentro do prazo estipulado.
Relacionamos abaixo os docentes que ainda não solicitaram agendamento por meio do sistema
eletrônico, mediante informações fornecidas pelo DPME. Caso o docente conste na relação a
seguir especificada e já tenha efetuado solicitação de agendamento, deverá acompanhar por
DOE a respectiva convocação para perícia.
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SILVANA DA COSTA RIBEIRO

34548934

VOTUPORANGA

Quaisquer dúvidas e esclarecimentos, favor entrar em contato com a equipe do Núcleo de Administração
de Pessoal - NAP - da Diretoria de Ensino/Região de Votuporanga.
Atenciosamente,
CRH/NAP
DER-Votuporanga

