São Paulo Turismo S/A
Seleção Pública Simplificada – Edital 001/2018
Termo de Convocação
A SÃO PAULO TURISMO S/A, CNPJ 62.002.886/0001-60, torna pública a CONVOCAÇÃO, por ordem
de classificação, dos candidatos abaixo relacionados em sua sede, na Avenida Olavo Fontoura, nº 1.209
– portão 35 – Sede Administrativa – Gerência de Recursos Humanos (próximo à Estação PortuguesaTietê do Metrô), conforme dia e horário especificado, para comprovação dos pré-requisitos, exame
médico e contratação nos termos do Edital 001/2018:
Data: 06/06/2018 (quarta-feira)
Horário: 09h00
NOME
CINTIA YOSHIE SUGUIMOTO SAKAMOTO
EDSON ANTONIO GILLI E SILVA
CESAR DOS SANTOS GUIMARÃES
VANILDA INES ANTUNES DE OLIVEIRA
LUCIA HELENA GRANJA
ANDRESSA DANTAS GONSALVES
SONIA APARECIDA DA SILVA(*)

CLASSIFICAÇÃO
1
2
3
4
5
6
9

(*) Classificados na lista específica, das pessoas negras aprovadas dentro do número de vagas.
DISPOSIÇÕES FINAIS:
1) Os candidatos acima convocados deverão comparecer no dia e horário especificado, com a seguinte
documentação:
- Carteira de Trabalho – CTPS (inclusive anteriores), já com baixa do último emprego e cópia das
páginas da foto e dos dados pessoais;
- 1 foto 3x4 colorida (recente);
- 2 cópias Cédula de Identidade (RG);
- 2 cópias Cadastro de Pessoas Físicas (CPF);
- Comprovante de Situação Cadastral no CPF emitido pelo site www.receita.fazenda.gov.br;
- 1 cópia Título Eleitoral;
- 1 cópia Último comprovante de votação (1º e 2º turnos) ou Declaração de Quitação Eleitoral emitida
pelo site www.tre-sp.gov.br ou pelo Tribunal Regional Eleitoral;
- 1 cópia Inscrição no PIS/PASEP (ou pesquisa cadastral fornecida pela CEF ou Banco do Brasil);
- 1 cópia Certificado de quitação militar (para candidatos do sexo masculino);
- 1 cópia Carteira Nacional de Habilitação, quando exigido;
- 1 cópia Última Declaração de Imposto de Renda (ou uma declaração dos bens que possui
atualmente em conformidade com o Decreto Municipal nº 53.929/13);
- 1 cópia Certidão de Nascimento (se solteiro) ou Certidão de Casamento (se casado);
- 1 cópia Certidão de Nascimento e CPF dos filhos dependentes (até 21 anos, ou 24 anos se
universitários);
- 2 cópias Comprovante de residência com CEP (Ex.: contas recentes de no máximo 2 meses de
água, luz, IPTU do ano vigente, telefone, tevê por assinatura ou de gás em nome do candidato,
cônjuge, pais ou filhos devidamente comprovados);
- 1 cópia Carteira de Vacinação dos filhos até 6 anos de idade;
- 1 cópia Comprovante de Frequência Escolar dos filhos de 7 à 14 anos de idade;
- 1 cópia Comprovante de Aposentadoria (apresentar a Carta com a data de Concessão do
Benefício);
- 1 cópia Comprovante de escolaridade exigido para o emprego (Histórico Escolar, Certificado de
Conclusão e Diploma, conforme exigido para cada emprego);
- Atestado de Antecedentes Criminais, emitido pelo site www.ssp.sp.gov.br ou requeridos
pessoalmente nos Postos do Poupatempo e Postos de Identificação do IIRGD (original);
- 1 cópia Currículo.
2) O não comparecimento do candidato o excluirá automaticamente desta Seleção Pública Simplificada.

