Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes
Estado de São Paulo
RETIFICAÇÃO N° 01/2016
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N° 04/2016
A PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE EMBU DAS ARTES, no uso de suas prerrogativas e
atribuições legais, torna pública a Retificação do Edital do Processo Seletivo Simplificado n° 04/2016, conforme
segue:
1. ONDE SE LÊ:
ANEXO II
DO CRONOGRAMA PREVISTO*

08 de abril de 2016 até
25 de abril de 2016
22 de maio de 2016

Período de Inscrições via internet
Aplicação das Provas Objetivas

23 de maio de 2016

Divulgação do gabarito preliminar no site www.zambini.org.br

24 de maio de 2016
08 de junho de 2015

Prazo de recurso do Gabarito Preliminar
Análise de Currículo e Entrevista

24 de junho de 2016

Divulgação da Classificação no site www.zambini.org.br

*As datas poderão ser alteradas, o candidato deverá acompanhar as publicações no site www.zambini.org.br

LEIA-SE:
ANEXO II
DO CRONOGRAMA PREVISTO*

08 de abril de 2016 até
25 de abril de 2016
22 de maio de 2016

Período de Inscrições via internet
Aplicação das Provas Objetivas

23 de maio de 2016

Divulgação do gabarito preliminar no site www.zambini.org.br

24 de maio de 2016
27 de maio de 2016
30 de maio de 2016
31 de maio de 2016

Prazo de recurso do Gabarito Preliminar
Divulgação da Classificação Preliminar no site www.zambini.org.br
Prazo de recurso em face à Classificação Preliminar
Classificação Final e Homologação no site www.zambini.org.br

*As datas poderão ser alteradas, o candidato deverá acompanhar as publicações no site www.zambini.org.br

2. ONDE SE LÊ:
1.1. O Processo Seletivo destina-se ao provimento das funções atualmente vagas e das que vagarem para as
funções indicadas na Tabela I deste Edital para a execução das atividades no Programa Segundo Tempo do
município de Embu das Artes/SP, dentro do prazo nos anos letivos de 2015, 2016 e 2017.

LEIA-SE:
1.1. O Processo Seletivo destina-se ao provimento das funções atualmente vagas e das que vagarem para as
funções indicadas na Tabela I deste Edital para a execução das atividades no Programa Segundo Tempo do
município de Embu das Artes/SP, dentro do prazo nos anos letivos de 2016 e 2017.
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3. ONDE SE LÊ:
4. O Processo Seletivo constará de provas objetivas de múltipla escolha, análise de currículo e entrevista.
4.1. A Prova Objetiva, a Análise de Currículo e a Entrevista serão de caráter eliminatório e classificatório.

LEIA-SE:
4. O Processo Seletivo constará de prova objetiva de múltipla escolha.
4.1. A Prova Objetiva será de caráter eliminatório e classificatório.

4. EXCLUI-SE: SEÇÃO II - DA ANÁLISE DE CURRÍCULO E ENTREVISTA
5. ONDE SE LÊ:
5.2. Os candidatos habilitados e melhores colocados na prova objetiva de múltipla escolha limitada a 10 (dez) vezes
o número de vagas, incluindo os candidatos empatados na última colocação deste limite, serão convocados para
Análise de Currículo e Entrevista.
5.3. A nota de Análise de Currículo está limitada a pontuação total de 07 (sete) pontos e a Entrevista com pontuação
máxima de 03 (três) pontos.
5.4. O candidato que não comparecer a Análise de Currículo e Entrevista estará automaticamente eliminado do
Processo Seletivo.

LEIA-SE:
5.2. Os candidatos habilitados e melhores colocados na prova objetiva de múltipla escolha limitada a 10 (dez) vezes
o número de vagas, incluindo os candidatos empatados na última colocação deste limite, serão classificados e os
demais eliminados do Processo Seletivo.

6. ONDE SE LÊ:
6. Os candidatos aprovados serão classificados por ordem decrescente da pontuação final, que será igual à soma do
total de pontos atribuídos às notas da prova objetiva, da Análise de Currículo e Entrevista.

LEIA-SE:
6. Os candidatos aprovados serão classificados por ordem decrescente da pontuação final, que será igual à soma do
total de pontos atribuídos às notas da prova objetiva.

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 14 de abril de 2016.
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