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RETIFICAÇÃO N° 01/2016 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N° 08/2016 

 

A PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE EMBU DAS ARTES, no uso de suas prerrogativas e 

atribuições legais, torna pública a Retificação nº 01/2016 do Edital do Processo Seletivo Simplificado n° 08/2016, 

conforme segue: 

 

1. ONDE SE LÊ: 

”O PREFEITO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE EMBU DAS ARTES, no uso de suas prerrogativas e atribuições legais, e 

de acordo com o determinado no art.37, inciso IX, da Constituição Federal de 1988, faz saber que realizará por 

meio do INSTITUTO ZAMBINI, em datas, locais e horários a serem oportunamente divulgados, Processo Seletivo 

Simplificado destinado à Contratação em regime de Prestador de Serviços de até 07 (sete) meses para as 

funções de Professores para o Cursinho Pré-Vestibular Popular, pelo regime jurídico da Consolidação das Leis do 

Trabalho, de acordo com as áreas constantes da tabela I detalhada a seguir. O Processo Seletivo Simplificado 

reger-se-á pelas disposições contidas nas INSTRUÇÕES ESPECIAIS, parte integrante deste Edital.” (Grifo nosso). 

 

LEIA-SE: 

 

O PREFEITO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE EMBU DAS ARTES, no uso de suas prerrogativas e atribuições legais, e 

de acordo com o determinado no art.37, inciso IX, da Constituição Federal de 1988, faz saber que realizará por 

meio do INSTITUTO ZAMBINI, em datas, locais e horários a serem oportunamente divulgados, Processo Seletivo 

Simplificado destinado à Contratação em regime de Prestador de Serviços de até 07 (sete) meses para as 

funções de Professores para o Cursinho Pré-Vestibular Popular, de acordo com as áreas constantes da tabela I 

detalhada a seguir. O Processo Seletivo Simplificado reger-se-á pelas disposições contidas nas INSTRUÇÕES 

ESPECIAIS, parte integrante deste Edital. 

 

 

As demais disposições se mantêm inalteradas.  

E para que ninguém alegue desconhecimento, expede-se o presente Edital.  

Para maiores informações entre em contato no Serviço de Atendimento ao Candidato (SAC) através do 

telefone (11) 5594-8441 ou pelo endereço de e-mail atendimento@zambini.org.br. 

 

 

 

Embu das Artes – SP, em 15 de julho de 2016. 
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