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EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA AS PROVAS OBJETIVAS

PROCESSO SELETIVO Nº 01/2022

A Prefeitura Municipal de Nova Aliança/SP, nos termos da legislação vigente torna
pública a Convocação para as Provas Objetivas para o Processo Seletivo nº 01/2022.
Os candidatos estão convocados para as PROVAS OBJETIVAS que serão realizadas
no dia 30/01/2022, na “Escola Municipal Abdo Ayruth”, localizada a Rua Ruy Barbosa nº 320,
Centro, Nova Aliança/SP, nos horários abaixo descritos:

QUADRO DE HORÁRIO DAS PROVAS

Cargos
✓ PEB I – Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino
Fundamental
✓ Cuidador (Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino
Fundamental)
✓ Monitor de Informática

✓ PEB II (todas as disciplinas)

Horário das Provas

9h às 11h30m

13h30 às 16h

O portão será aberto aos candidatos com 30 (trinta) minutos de antecedência do
horário previsto para o início de cada prova, não sendo permitida, em hipótese alguma a
entrada de candidatos após o horário acima mencionado.
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Com o objetivo de minimizar a possibilidade de contágio pelo novo coronavírus, os
candidatos serão submetidos ao processo de verificação da temperatura corporal, quando do
acesso ao local de aplicação das provas. Candidatos que apresentarem temperatura corporal
acima de 37,8ºC não poderão realizar as provas por conta do risco de contaminação dos
demais candidatos e equipes de aplicadores.
Os candidatos que compõe o grupo de risco poderão estar solicitando condições
especiais para a realização das provas objetivas em ambiente mais restrito, enviando sua
solicitação

com

a

devida

justificativa

até

o

dia

26/01/2022

para

o

e-mail:

proamassessoriaeconsultoria@yahoo.com.br.
Os candidatos deverão comparecer ao local designado para as provas munidos de
DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO COM FOTO (sem o qual não será possível a realização
das mesmas), comprovante de pagamento (somente aos candidatos que não tiveram seus
nomes homologados) e caneta azul ou preta para a realização da Prova Objetiva.
Somente poderão adentrar aos locais de provas, os candidatos que estiverem usando
máscaras de proteção, devendo permanecer com a mesma durante todo o período de
realização das provas.

Município de Nova Aliança, 24 de janeiro de 2022.

JURANDIR BARBOSA DE MORAES
Prefeito do Município

