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INFORMATIVO SOBRE FINAL DE LISTA 

PSS EDUCAÇÃO 

A partir da Convocação 08/2022, estão sendo convocados pela segunda 

vez alguns candidatos que foram remetidos ao final de lista devido a alguma 

das razões sinalizadas no Edital (não comparecimento, não comprovação da 

documentação ou recusa da vaga ofertada). 

De acordo com o item 9.1.1 do Edital, os candidatos remetidos para final 

de lista podem ser reconvocados uma única vez. Portanto, quando convocado 

pela segunda vez, o candidato deve comprovar, em sua documentação, as 

informações prestadas na inscrição, ou não poderá assumir a vaga a partir 

daquela lista (item 7.1.9 do Edital). O não comparecimento, por sua vez, 

acarretará na consideração do candidato como desistente (item 9.2 do Edital). 

Não é possível alterar as informações prestadas na inscrição, pois isso 

estava previsto para o período de recursos, disponibilizado nos dias 19 e 20 de 

janeiro de 2022. No entanto, é possível, na reconvocação, complementar a 

documentação caso ela tenha sido indeferida no primeiro comparecimento. 

Exemplo 1: o candidato não compareceu quando convocado pela primeira vez e está 

sendo reconvocado. Ele deve comprovar as informações prestadas na inscrição (escolaridade, 

tempo de serviço e aperfeiçoamento profissional). 

Exemplo 2: o candidato compareceu na primeira convocação, mas havia informado 10 

anos de tempo de serviço, e sua documentação comprovou apenas 8. Este candidato deverá 

apresentar a comprovação referente aos 2 anos restantes, para que sua documentação fique 

de acordo com as informações prestadas na inscrição e seja deferida. 

Exemplo 3: o candidato compareceu na primeira convocação e sua documentação foi 

deferida, mas o candidato não demonstrou interesse na vaga ofertada naquele momento. 

Agora, este candidato deve comparecer novamente para verificar qual a vaga disponível 

atualmente, e poderá assumi-la caso chegue sua vez na ordem de classificação. 

Os candidatos de final de lista devem estar atentos, pois, em um 

eventual indeferimento, não comparecimento ou recusa da vaga no momento 

da segunda convocação, não serão convocados uma terceira vez. 

  

Mandirituba, 03 de março de 2022. 
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