PROCESSO SELETIVO Nº. 01/ 2014, DA PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE ELDORADO – SP.
A PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ELDORADO – SP,
Estado de São Paulo, através da Comissão de Acompanhamento para Atribuição de
Classe e/ou Aula para o ano letivo de 2014, nomeada pela Portaria nº. 423/2013 faz
saber a todos quantos interessar e tomar conhecimento que torna pública a abertura
de inscrições para o Processo Seletivo de Prova e de Títulos, para contratação
temporária destinada à atribuição de classes e postos de trabalho não preenchidas
por funcionários efetivos ocupantes dos Cargos Públicos constantes do Quadro 4
abaixo , como “FUNÇÃO TEMPORÁRIA” a ser preenchido pelos candidatos
classificados. O presente Processo Seletivo será pelas normas e instruções especiais
seguintes, que fazem parte integrante deste Edital.

NOTA DE RETIFICAÇÃO DO EDITAL DO PROCESSO SELETIVO 001/2014

ONDE SE LÊ:
CAPITULO III – DAS INSCRIÇÕES
3.1.- No Departamento Municipal de Educação levando a cópia do comprovante de
inscrição, para conferência OU enviar para o
3.2.- Endereço da empresa Rua Antonio de Barros, 546 A, Tatuapé, São Paulo,
CEP 03089-000
3.3.- Quando for enviar pelo correio, deverá ter a chancela do correio com a data
máxima de 17 de julho, para ter a validade de entrega. Se tiver a chancela do correio
após o dia 17, não serão aceitos.

LEIA-SE
CAPITULO III – DAS INSCRIÇÕES
3.1.- No Departamento Municipal de Educação levando a cópia do comprovante de
inscrição, para conferência OU enviar para o
3.2.- Endereço da empresa Rua Antonio de Barros, 546 A, Tatuapé, São Paulo,
CEP 03089-000
3.3.- Quando for enviar pelo correio, deverá ter a chancela do correio com a data
máxima de 08 de agosto, para ter a validade de entrega. Se tiver a chancela do
correio após o dia 08, não serão aceitos.

Eldorado-SP 31 de julho de 2014.
Eduardo Frederico Fouquet
PREFEITO MUNICIPAL

NOTA DE RETIFICAÇÃO DO ANEXO IV
PROCESSO SELETIVO Nº. 01/ 2014, DA PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA
DE ELDORADO – SP

CRONOGRAMA
Publicação do Edital e demais – dia 31 de julho de 2014
FORMAS DE INSCRIÇÃO:
1- Inscrição Presencial na Aldeia Cultural
Período de 06 a 08 de agosto de 2014, nos seguintes horários
Das 8h30 às 11h30 e das 13h30 às 16h00
Serão distribuídas senhas ate às 16h00.
2- Inscrição pelo site – a partir das 8h30 do dia 06 de agosto as 15h59 do dia 08 de
agosto de 2014.
Publicação das inscrições deferidas e indeferidas- dia 12 de agosto a partir das 14h00
Publicação do local da Prova – dia 13 de agosto de 2014 a partir das 14h00.
Realização da Prova Objetiva - Dia 14 de agosto de 2014, das 19h30 às 22h30.
Deverão trazer RG ou outro documento de identificação, comprovante de inscrição, lápis,
caneta azul ou preta.
Publicação do Gabarito- Dia 15 de agosto de 2014.
1.a Classificação – Dia 19 de agosto de 2014, a partir das 14 h00
Recursos- Até às 14h00 do dia 20 de agosto de 2014, protocolando no Departamento de
Educação OU enviando para o nosso email.
Resultado dos recursos – Dia 21 de agosto de 2014, a partir das 14h00
Classificação Final e Homologação – Dia 22 de agosto de 2014, a partir das 14h00

TODO O PROCESSO DEVERÁ SER ACOMPANHADO PELO SITE DA EMPRESA CONFORME
DESCRITO ABAIXO

SITE DA EMPRESA- www.espacod.net.br
Fone contato (11) 2857-8333
Email – yulico16@hotmail.com;cpslumiare@hotmail.com
RETIFICAÇÃO DO EDITAL DO PROCESSO SELETIVO 001/2014.

Capitulo II – Das Inscrições.

Onde se lê: 2.3. CRONOGRAMA DE INSCRIÇÕES:
Dia 14 de julho de 2014 – das 13h00 às 16h00
Dias 15 e16 de julho de 2014, das 08h30min às 11h00min è das 13h00min às
16h00min e
Dia 17 de julho de 2014- das 8h30 às 12h00.

Leia-se:
Item 2.3 – novo cronograma de inscrições:
Período de 06 a 08 de agosto, na Aldeia Cultural, no horário das 8h30 às 11h30 e das
13h30 às 16h00.
Observação – Os candidatos que já realizaram a inscrição NÃO precisam fazer outra
inscrição.

Onde se lê
Item 3 - As inscrições PODERÃO também ser realizadas pelo site da empresa
www.espacod.net.br, no período de 14 a 17 de julho de 2014, seguindo as
orientações do referido site e da Instrução Especial parte integrante deste Edital, a
partir das 13h00 do dia 14 de julho até às 11h59 do dia 17 de julho de 2014 e
fazendo a entrega dos documentos solicitados acima nos seguintes endereços:

Leia-se
Item 3 – As inscrições PODERÃO também ser realizadas pelo site da empresa
www.espacod.net.br, no período de 06 a 08 de agosto de 2014, seguindo as orientações
do referido site e da Instrução Especial parte integrante deste Edital, a partir das 8h30 do
dia 06 de agosto até às 15h59 do dia 08 de agosto de 2014 e fazendo a entrega dos
documentos solicitados acima nos seguintes endereços:
Onde se lê:
Parágrafo Único - O site estará disponibilizando o impresso da ficha de inscrição
a partir das 8h30 do dia 06 de agosto até às 15h59 do dia 08 de agosto de 2014

CAPÍTULO V

1. Onde se lê
Item 1 - A prova OBJETIVA realizar-se-á no dia 24 de julho de 2014,
na seguinte conformidade: Prova dos inscritos para a função de
Assistente de Desenvolvimento Infantil e Auxiliar de Serviços Gerais –
das 18h00 às 21h00, em local a ser divulgado oportunamente.

Leia-se:
Item 1 - A prova OBJETIVA realizar-se-á no dia 14 de agosto de
2014, na seguinte conformidade: Prova dos inscritos para a função de
Assistente de Desenvolvimento Infantil e Auxiliar de Serviços Gerais –
das 19h30 às 22h30, em local a ser divulgado oportunamente.

