
 
 

 

 

 

Prefeitura Municipal de Monte Azul Paulista 

 

ERRATA DO EDITAL Nº 01/2020 

 

 

O Centro de Integração Empresa-Escola – CIEE torna pública a seguinte retificação no Edital Chamamento 

Publico para a contratação de estagiários 01/2020 Prefeitura Municipal de Monte Azul Paulista. 

 

 

Onde se lê: 

2.1 – As inscrições serão realizadas na Secretaria Municipal de Educação de Monte Azul Paulista, situada à 

Rua Sebastião de Souza Lima, 110, Centro – Monte Azul Paulista - SP, no período de 20/01/2020 à 

29/01/2020, em dias úteis, das 08h30min às 16h30min considerando-se o horário de Brasília. 

4.1. - As provas serão aplicadas no dia 02 de fevereiro de 2020, às 13h00min (treze horas), na Escola 

EMEF. Professora Alzira de Freitas Casseb, situada à Rua João Bolzam 355, São Francisco, Monte Azul 

Paulista – SP, cujo tempo de duração será de no mínimo 30 (trinta) minutos e no máximo 1:30 (uma hora e 

trinta minutos) hora devendo ser anotado no quadro negro da respectiva sala de aula. O candidato deverá 

apresentar-se no local da prova com 30 minutos de antecedência. 

4.5. – O prazo para Recurso será de 2 (dois) dias úteis após a publicação da classificação do Chamamento 

Público. O candidato deverá comparecer na Secretaria Municipal de Educação de Monte Azul Paulista, 

situada à Rua Sebastião de Souza Lima, 110, Centro – Monte Azul Paulista/ SP, 08h30min às 16h30min 

considerando-se o horário de Brasília, para preenchimento do formulário. 

5.5. – A divulgação do gabarito, caderno de questões e classificação do chamamento público, será 

publicado após 2 (dois) dias corridos à aplicação da prova, no site da Prefeitura  Municipal de Monte Azul 

Paulista. 

 

6.4. – A classificação será divulgada nos murais do CIEE e no site da Prefeitura Municipal no dia 

07/02/2019. 

 

 

Leia-se: 

2.1 - As inscrições serão realizadas na Secretaria Municipal de Educação de Monte Azul Paulista, situada à 

Rua Sebastião de Souza Lima, 110, Centro – Monte Azul Paulista - SP, no período de 20/01/2020 à 

04/02/2020, em dias úteis, das 08h30min às 16h30min considerando-se o horário de Brasília. 

 

4.1. - As provas serão aplicadas no dia 09 de fevereiro de 2020, às 09h00min (nove horas), na Escola 

Aureliano Junqueira Franco, situada à Praça Embaixador Macedo Soares 13, Centro, Monte Azul Paulista 

– SP, cujo tempo de duração será de no mínimo 30 (trinta) minutos e no máximo 1:30 (uma hora e trinta 



 
 

minutos) hora devendo ser anotado no quadro negro da respectiva sala de aula. O candidato deverá 

apresentar-se no local da prova com 30 minutos de antecedência. 

4.1.2 - Os candidatos poderão levar o caderno de questões, somente após 1 hora de prova. 

4.5. – O Gabarito será divulgado no site da Prefeitura Municipal de Monte Azul Paulista 

(www.monteazulpaulista.sp.gov.br), no dia 10 de fevereiro de 2020. O prazo para Recurso será de 1 (um) 

dia úteis após a publicação. O candidato deverá comparecer na Secretaria Municipal de Educação de Monte 

Azul Paulista, situada à Rua Sebastião de Souza Lima, 110, Centro – Monte Azul Paulista/ SP, 08h30min 

às 16h30min considerando-se o horário de Brasília, para preenchimento do formulário. 

5.5. – A divulgação do gabarito oficial e classificação do chamamento público, será publicado após 4 

(quatro) dias corridos à aplicação da prova, no site da Prefeitura  Municipal de Monte Azul Paulista. 

 

6.4. – A classificação será divulgada no site da Prefeitura Municipal no dia 17/02/2019. 

 

 

 

 

 

 
Marcelo Otaviano dos Santos 

Prefeito Municipal 
 

 

 

Monte Azul Paulista, 28 de janeiro de 2020. 

Centro de Integração Empresa Escola – CIEE 

http://www.cmvistaalegredoalto.com.br)/

