Prefeitura Municipal de São Manuel – SP
Rua Dr. Júlio de Faria – nº 518 – Centro
CEP: 18650-000 FONE: (14) 3812-4400
EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 002/2018
CONVOCAÇÃO PROVAS OBJETIVA, DISCURSIVA e de TÍTULOS
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO MANUEL – Estado de São Paulo, no uso de suas
atribuições legais, torna público que se encontra publicado o Edital de Convocação para Prova
Objetiva e Discursiva do Processo Seletivo nº 002/2018 conforme segue:
As provas serão realizadas no dia 13 de JANEIRO de 2018, no local e horário abaixo descritos:

PERÍODO – MANHÃ
ABERTURA DOS PORTÕES – 08h00min
FECHAMENTO DOS PORTÕES – 08h45min

LOCAL DE PROVA

INÍCIO DAS PROVAS – 09h00min

EMEF “DR. AUGUSTO REIS”
Professor de Educação Básica I

Avenida Irmãs Cintra s/nº, Centro
São Manuel – SP

PERÍODO – TARDE
ABERTURA DOS PORTÕES – 13h00min
FECHAMENTO DOS PORTÕES – 13h45min

LOCAL DE PROVA

INÍCIO DAS PROVAS – 14h00min

Professor Especialista em Psicopedagogia
Professor de Educação Básica II – Educação Física
Professor de Educação Básica II – Inglês
Professor de atendimento educacional especializado (AEE)

EMEF “DR. AUGUSTO REIS”
Avenida Irmãs Cintra s/nº, Centro
São Manuel – SP

Recomenda-se que os candidatos compareçam ao local de realização das provas com pelo
menos 30 (trinta) minutos de antecedência ao horário de abertura dos portões.
Para ter acesso ao local de provas, o candidato deverá obedecer rigorosamente ao horário
informado no presente Edital, e estar munido de um documento original com foto, caneta azul ou
preta, lápis preto e borracha.
Os portões serão fechados impreterivelmente no horário estabelecido, não sendo permitida a
entrada de candidato que chegar com atraso.
Conforme previsto em Edital, haverá recebimento dos Títulos e do Comprovante de
Escolaridade (requisitos, item 2).
Os títulos e o comprovante de escolaridade deverão ser entregues após o seu término da
Prova Objetiva e Discursiva, em envelope lacrado com a identificação do candidato e com
o preenchimento do formulário Anexo VIII.
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Serão aceitos como comprovante de escolaridade, atestado de conclusão de curso emitido
por instituição devidamente reconhecida pelo MEC, com data da Colação de Grau ou data
de previsão de Colação de Grau.
Os títulos e o comprovante de escolaridade deverão ser entregues por cópia autenticada em
cartório oficial ou outro meio permito por Lei, sendo aceito a autenticação feita por Servidor da
Diretoria Municipal da Educação e Cultura de São Manuel. Não nos responsabilizamos pelo envio
do Título em original. Não haverá autenticação no dia da prova.
É de total responsabilidade do candidato o preenchimento do formulário de entrega, assim
como a autenticidade dos documentos apresentados.
Não haverá conferência dos títulos ou do comprovante de escolaridade entregues no
local da prova. Deverá o candidato entregá-los em envelope lacrado.
Não será aceita a entrega de títulos em outra data ou ocasião.
Demais
disposições
constantes
www.didaticaconsultoria.com.br.
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Para que não alegue desconhecimento, este Edital está publicado no portal da Prefeitura
Municipal de São Manuel www.saomanuel.sp.gov.br e no web site da Organizadora
www.didaticaconsultoria.com.br.
São Manuel, 05 de janeiro de 2019.
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RICARDO SALARO NETO
Prefeito Municipal
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