GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
SUPERINTENDÊNCIA DO SISTEMA ESTADUAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO - SEAS
SELEÇÃO PÚBLICA DE PROVAS E TÍTULOS
(Edital Nº 01/2017-SEAS/SEPLAG, de 03/04/2017 – DOE 26/04/2017)

PEDIDO DE REPOSICIONAMENTO NA CLASSIFICAÇÃO
(FINAL DA FILA)

Eu, candidato(a) classificado(a) na Seleção Pública de Provas e Títulos para preenchimento de
vagas nas funções temporárias de nível superior de Assistente Social, Psicólogo e Pedagogo, e de nível
médio de Socioeducador, para compor o quadro de pessoal da Superintendência do Sistema Estadual de
Atendimento Socioeducativo – SEAS, com cópia de minha identidade acima colada e cujos dados de
identificação encontram-se abaixo especificados, considerando o fato de não poder assumir a função
temporária para a qual fui convocado(a), solicito reposicionamento de minha classificação original para o
lugar correspondente após o último candidato posicionado na classificação final da função de minha opção
na Seleção.
IDENTIFICAÇÃO
Nome Completo do Requerente

RG

CPF

Função na Seleção
( ) Assistente Social
( ) Psicólogo
( ) Pedagogo
( ) Socioeducador/Feminino
( ) Socioeducador/Masculino

___________________, _____/_____/_____
Local

Inscrição

Cidade de Lotação
( ) Fortaleza
( ) Juazeiro do Norte
( ) Sobral

_______________________________________
Assinatura do candidato igual a da identidade

INFORMAÇÃO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DA SEAS:
O(a) candidato(a) está ocupando a ____ª posição na listagem de classificação da função de sua opção na
Seleção, seu pedido de reclassificação foi aceito e o(a) mesmo(a) passou a ocupar ____ª posição no
reposicionamento da classificação da função de sua opção na Seleção.

Fortaleza, em ___/___/_____

_______________________________________
Assinatura do Responsável pela Informação

 Este pedido deverá ser entregue no Setor de Recursos Humanos da Superintendência do Sistema Estadual de Atendimento Socioeducativo quando
o candidato for convocado para entregar documentos e exames para efeito de contratação, em duas vias, sendo que uma delas será devolvida ao
candidato atestando o recebimento.
 A reclassificação somente poderá ser requerida uma vez, pelo candidato classificado. Na próxima convocação para apresentar os documentos
necessários à contratação, o candidato que não apresentar a documentação exigida para o exercício da função, dentro do prazo estabelecido no
ato convocatório, será considerado desistente e perderá o direito de ocupar a função para a qual concorreu.
 A última posição da lista de classificação é aquela ocupada pelo derradeiro candidato do cadastro de reserva.

