PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ
ESTADO DE SÃO PAULO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO Nº 01/2013
O Prefeito Municipal de Porto Feliz, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais nos termos inciso IX do Art.
37 da Constituição Federal sob a organização da empresa Aplicativa Serviço de Apoio e Gestão Administrativa, com a
supervisão da Comissão Fiscalizadora nomeada pela Portaria nº 8503 de 08 de novembro de 2.013, torna pública
a CONVOCAÇÃO para realização da prova escrita objetiva do Processo Seletivo nº 01/2013.
A prova será realizada no dia 22 de dezembro de 2013, com duração de 3 (três) horas, conforme aposto no Edital
de Abertura, já incluindo o tempo de preenchimento da folha de resposta conforme tabela abaixo:
Data da Prova: 22/12/2013 – Período: Manhã
Horário de Abertura dos Portões: 09h00min
Horário de Fechamento dos Portões: 09h15min
Função Pública

Local de prova

Auxiliar Educação Infantil
(Nomes Iniciados com as letras: A até L)

EMEF Cel Esmédio
Rua Ademar de Barros, 118 - Centro
Porto Feliz/SP

Função Pública

Local de prova

Auxiliar Educação Infantil
(Nomes Iniciados com as letras: M até Z)

EMEF Prof Antônio de Pádua Martins de Melo
Rua Maria José Soares, 200 – Jardim São Bento
Porto Feliz/SP

Função Pública

Local de prova

Professor Adjunto de Educação Básica I
PAEB II – Geografia
PAEB II – Matemática
PAEB II – Português

EMEF Profa Luiza Carvalho Pires
Endereço: Rua Benedita de Almeida Leal, 330 –
Jardim Excelsior – Porto Feliz/SP

Data da Prova: 22/12/2013 – Período: Tarde
Horário de Abertura dos Portões: 14h00min
Horário de Fechamento dos Portões: 14h15min
Função Pública
Professor Adjunto de Educação Básica –Infantil
PAEB II – Ciências
PAEB II – Educação Artística
PAEB II – Educação Física
PAEB II – História.
PAEB II – Inglês.

Local de prova

EMEF Cel Esmédio
Rua Ademar de Barros, 118 - Centro
Porto Feliz/SP

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
nos 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 e borracha.
Não será admitido na sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido para o fechamento do
portão do prédio ou que não estiver de posse dos documentos hábeis previstos no item anterior
Durante a prova não será permitida comunicação entre os candidatos ou pessoa estranha ao Concurso Público, bem
como consulta de nenhuma espécie a livros, revistas ou folhetos, nem uso de máquina calculadora, celulares ou
qualquer outro aparelho eletrônico.
Os candidatos deverão manter seus celulares desligados enquanto permanecerem no recinto onde estarão sendo
realizadas as provas.
O caderno de questões serão entregues somente no dia da aplicação depois de transcorrido 2 (duas) horas
do inicio das provas. Em nenhuma outra circunstância será fornecido o caderno de questões
A listagem completa com a homologação das inscrições contendo os dados dos candidatos inscritos estará à disposição
dos interessados no site www.aplicativaassessoria.net .

Porto Feliz, 13 de dezembro de 2013.

Levi Rodrigues Vieira.
Prefeito Municipal de Porto Feliz/SP

