MUNICÍPIO DE SÃO MANUEL/ SP
PROCESSO SELETIVO - EDITAL Nº 03/2021
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA AS PROVAS ESCRITAS E ENTREGA DE TÍTULOS
O Prefeito do Município de São Manuel/SP, por meio da Aplicativa Serviços de Apoio, Gestão e Administração EIRELI EPP, torna público o EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA AS PROVAS ESCRITAS (OBJETIVAS E DISSERTATIVAS) E PARA A ENTREGA
DOS TITULOS no Processo Seletivo nº 03/2021, conforme segue:
As provas serão realizadas no dia 9 de janeiro de 2022, conforme o horário e local abaixo informado:

Data da Prova: 09/01/2022 (domingo) – Período: Manhã
Horário de Abertura dos Portões: 09h00min
Horário de Fechamento dos Portões: 09h15min
EMPREGO

LOCAL DA PROVA

Professor de Educação Básica I (PEB I)

EMEF. DR. AUGUSTO REIS
Rua Comendador José Manoel Pupo, s/nº - Centro
São Manuel – SP

Data da Prova: 09/01/2022 (domingo) – Período: Tarde
Horário de Abertura dos Portões: 14h00min
Horário de Fechamento dos Portões: 14h15min
EMPREGO

LOCAL DA PROVA

Professor de Atendimento Educacional Especializado
(AEE)
Professor de Educação Física (PEB II)
Professor de Inglês (PEB II)
Professor Especialista em Psicopedagogia

EMEF. DR. AUGUSTO REIS
Rua Comendador José Manoel Pupo, s/nº - Centro
São Manuel – SP

O candidato deverá entregar os documentos indicados nas alíneas abaixo, na data e horário de aplicação estabelecido neste edital
de convocação para as provas escritas, para o respectivo o fiscal da sala de aplicação, em envelope pardo lacrado, contendo, na
frente do envelope o nome completo do candidato, o emprego, a inscrição e o nome do processo seletivo (Processo Seletivo nº
03/2021 – Município de São Manuel – Títulos):
a) Cópia reprográfica dos Títulos a que venha possuir, assim como seus respectivos históricos escolares;
b) Cópia do Documento de Identificação (RG) e Comprovante de inscrição; e
c) Formulário de entrega de títulos, cujo modelo é o constante do Anexo IV do Edital de Abertura, em via original, identificado,
preenchido com os Títulos a serem enviados e assinado.
A comprovação de envio dos Títulos será feita por assinatura em lista específica.
Os títulos serão recolhidos pelo fiscal da sala no início da aplicação das provas, não sendo permitida a entrega após a data e horário estabelecidos
nesta edital, sob qualquer hipótese.
As cópias apresentadas não serão devolvidas em hipótese alguma. Não serão aceitos documentos originais.
Entregue o envelope com os títulos, não serão aceitos pedidos de inclusão de documentos, sob qualquer hipótese ou alegação.
O candidato que não entregar o Título não será eliminado do Processo.
ATENÇÃO: Procure conhecer o local da realização da Prova com antecedência, pois é de responsabilidade específica do candidato
a identificação correta de seu local de realização das provas e o comparecimento no dia e horários determinados acima.
Os candidatos deverão comparecer ao local da prova pelo menos 30 (trinta) minutos antes da hora marcada munidos do protocolo de inscrição,
documento oficial de identidade com foto e no original, caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto, borracha e máscara de proteção.
A máscara solicitada acima trata-se de medida de proteção para evitar a infecção do novo coronavírus (COVID-19) e o candidato que não estiver
utilizando a máscara de proteção ficará impedido de adentrar ao prédio e será excluído do Processo Seletivo.
O uso da máscara e o distanciamento social é obrigatório até a saída do candidato do prédio, sob pena de eliminação do certame.
Os candidatos deverão seguir as orientações de segurança e as medidas de prevenção para evitar a infecção do novo coronavírus.
Não será admitido na Sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido para o fechamento dos portões do prédio ou que
não estiver de posse dos documentos hábeis previstos acima.
É recomendável que os candidatos levem seu próprio álcool gel.

MUNICÍPIO DE SÃO MANUEL/ SP
PROCESSO SELETIVO - EDITAL Nº 03/2021
E para que chegue ao conhecimento dos interessados, é expedido o presente Edital.
São Manuel, 23 de dezembro de 2021.
RICARDO SALARO NETO
Prefeito Municipal de São Manuel /SP

