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RETIFICAÇÃO N° 02/2016 

CONCURSO PÚBLICO N° 01/2016 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRA, no uso de suas atribuições legais, torna pública a 

Retificação do Edital do Concurso Público nº 01/2016, conforme segue: 

 

1. ONDE SE LÊ: 
 

19 de janeiro de 2016 a 12 de 
fevereiro de 2016 

Período de Inscrições e Entrega de Títulos dos candidatos ao cargo 
Professor de Desenvolvimento Infantil 

20 e 21 de janeiro de 2016 Prazo para solicitação de isenção de taxa no site www.zambini.org.br 

Até 25 de janeiro de 2016 Prazo para protocolo da documentação referente a isenção de taxa 

05 de fevereiro de 2016 Lista de resultado da solicitação de isenção de taxa 

10 e 11 de fevereiro de 2016 Prazo de recurso em face do resultado da solicitação de isenção de taxa 

04 de março de 2016 Convocação para as Provas Objetivas 

13 de março de 2016 Aplicação das Provas Objetivas 

14 de março de 2016 Divulgação do gabarito no site www.zambini.org.br 

15 e 16 de março de 2016 Prazo para recurso do Gabarito Preliminar 

30 de março de 2016 Classificação Preliminar 

31 de março de 2016 e 01 de 
abril de 2016 

Prazo para recurso da Classificação Preliminar 

08 de abril de 2016 Classificação Final 

• As datas apresentadas são meramente previstas e podem ser alteradas. Deve o candidato acompanhar as publicações por 

meio da Imprensa Oficial do Município e pelo site www.zambini.org.br. 

 

LEIA-SE: 
 

19 de janeiro de 2016 a 12 de 
fevereiro de 2016 

Período de Inscrições e Entrega de Títulos dos candidatos ao cargo 
Professor de Desenvolvimento Infantil 

20 e 21 de janeiro de 2016 Prazo para solicitação de isenção de taxa no site www.zambini.org.br 

Até 25 de janeiro de 2016 Prazo para protocolo da documentação referente a isenção de taxa 

05 de fevereiro de 2016 Lista de resultado da solicitação de isenção de taxa 

10 e 11 de fevereiro de 2016 Prazo de recurso em face do resultado da solicitação de isenção de taxa 

04 de março de 2016 Convocação para as Provas Objetivas 

13 de março de 2016 Aplicação das Provas Objetivas 

14 de março de 2016 Divulgação do gabarito no site www.zambini.org.br 

15 e 16 de março de 2016 Prazo para recurso do Gabarito Preliminar 

30 de março de 2016 Classificação Preliminar da Prova Objetiva 

31 de março de 2016 e 01 de 
abril de 2016 

Prazo para recurso da Classificação Preliminar 

08 de abril de 2016 Classificação Preliminar com nota de Prova de Títulos e Redação 

11 e 12 de abril de 2016 Prazo para recurso em face às notas da Prova de Títulos e Redação 

15 de abril de 2016 Classificação Final 

• As datas apresentadas são meramente previstas e podem ser alteradas. Deve o candidato acompanhar as publicações por 

meio da Imprensa Oficial do Município e pelo site www.zambini.org.br. 

E para que chegue ao conhecimento de todos é expedido o seguinte Edital.  

Em caso de dúvidas recorrentes, o candidato deverá entrar em contato com o SAC (11) 5594-8441 ou 

através do e-mail atendimento@zambini.org.br 

 

Taboão da Serra, em 14 de abril de 2016. 

Prefeitura Municipal de Taboão da Serra 
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