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PROCESSO SELETIVO 2016 

 

ALTERAÇÕES NAS DATAS E LOCAIS DE PROVAS 

 

A COMISSÃO DO PROCESSO SELETIVO PARA A CONTRATAÇÃO DE MÉDICOS, 

PROFESSORES E SALVA-VIDAS FAZ SABER A TODOS OS INTERESSADOS O SEGUINTE: 

 

     Considerando que o número de candidatos aos empregos 

públicos de professor de anos iniciais EJA I, professor de EJA II (português), professor de EJA 

II (geografia), professor de educação infantil e professor de educação física ultrapassaram as 

estimativas. 

     Considerando que o local determinado para a realização das 

provas não comporta o número de pessoas inscritas; 

 

     Resolve: 

 

     Ficam adiadas as provas para os cargos de professor de anos 

iniciais EJA I, professor de EJA II (português), professor de EJA II (geografia), professor de 

educação infantil e professor de educação física. 

 

     As provas para os cargos de professor de anos iniciais EJA I, 

professor de EJA II (português) e professor de EJA II (geografia) serão realizadas na EMEF 

Luiz Zovaro, localizada na Av. Cecília, nº. 160, no Jardim Vera Tereza, das 9h às 11h, no dia 20 de 

novembro. 

 

     As provas para os cargos de professor de educação física 

serão realizadas no NEC Centro, localizado na Rua João Martins Ramos, nº. 10, no Centro, das 9h 

às 11h, no dia 20 de novembro. 

 

     As provas para os cargos de professor de educação infantil

 serão realizadas no dia 4 de dezembro em local e horário ainda a ser definido pela Comissão. 

As informações serão divulgadas através do site da Prefeitura de Caieiras: caieiras.sp.gov.br. 

 

     Ficam mantidas para o dia 6 de novembro as provas para os 

demais empregos públicos (médicos e salva-vidas), no local e horário marcados, isto é, no NEC 

Centro, localizado na Rua João Martins Ramos, nº. 10, das 9h às 11h. 

 

Caieiras, 03 de novembro de 2016 

 

 

 


