PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE IGARAÇU DO TIETÊ
Estado de São Paulo

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2019
CONVOCAÇÃO PARA AS PROVAS ESCRITA E ENTREGA DE DOCUMENTOS
A Prefeitura da Estância Turística de Igaraçu do Tietê, Estado de São Paulo, pela Presidente da
Comissão Municipal de Concurso Público que este subscreve, CONVOCA os candidatos inscritos no Concurso
Público de Provas e Títulos, para provimento de cargos vagos de: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL e
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II - MATEMÁTICA, para as provas que serão realizadas no dia 08 de
dezembro de 2019, conforme distribuição dos cargos pelos horários abaixo relacionados:
1. DATA: 08/12/2019 - DOMINGO À TARDE
LOCAL: EM “João Tuschi”, na Rua Virgílio Tuschi, 200 - COHAB, Igaraçu do Tietê/SP.
HORÁRIO DE INÍCIO DAS PROVAS: 13h30 (treze horas e trinta minutos)
HORÁRIO DE FECHAMENTO DO PORTÃO: 13h25 (treze horas e vinte e cinco minutos)
CANDIDATOS AOS CARGOS DE:  PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL
 PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II - MATEMÁTICA

Os candidatos deverão comparecer ao local onde serão realizadas as provas, 30 (trinta) minutos antes
do início das mesmas, munidos de um documento de identificação com fotografia, protocolo de inscrição,
caneta azul ou preta, lápis e borracha.
O portão do prédio será fechado cinco minutos antes do horário de início das provas.
Nos termos do Item 5., do Edital de Concurso Público Nº 01/2019, o candidato deverá entregar no local
da prova, das 13h30 às 16h30, do dia 08 de dezembro de 2019, os documentos para a contagem de pontos
como título. A Ficha de Título deverá ser entregue devidamente preenchida e assinada com os documentos
comprovantes para contagem de pontos anexados. No caso de cópias não autenticadas, deverão apresentar o
original para autenticação no ato.
É de responsabilidade exclusiva do candidato, identificar corretamente o seu local de prova e
comparecer no horário determinado por este Edital. A divulgação oficial é aquela publicada pela imprensa
escrita. Outros meios de convocação são apenas informativos.
Não haverá segunda chamada para as provas, não importando o motivo alegado e a ausência do
candidato acarretará em sua eliminação do Concurso Público.
Em hipótese alguma, as provas poderão ser realizadas em local diferente do determinado por este
Edital.

Estância Turística de Igaraçu do Tietê, 28 de novembro de 2019
.

EDILAINE GIMENES BORGES
PRESIDENTE DA COMISSÃO MUNICIPAL DE CONCURSO PÚBLICO

