
 
 

 
 

 
 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA PROVA 

PROCESSO SELETIVO N.º 001/2015 
 

A Prefeitura Municipal de Parapuã, Estado de São Paulo, por meio de sua Comissão Organizadora de 

Processo Seletivo, juntamente com o Instituto Nacional de Desenvolvimento Educacional e 

Capacitação – INDEC, responsável pela realização do Processo Seletivo para as funções de 

Fonoaudiólogo da Área da Educação, Professor de Apoio a Educação Infantil, Professor de Educação 

Básica, Professor de Língua Estrangeira Moderna – Inglês, Professor do EJA – Educação de Jovens e 

Adultos, Professor Interlocutor de Libras e Psicólogo da Área da Educação, conforme Edital de 

Processo Seletivo nº. 001/2015 tornam público a convocação dos candidatos inscritos no Processo 

Seletivo para as provas objetivas a serem realizadas nesta cidade de Parapuã da seguinte forma: 

  

 

Data: 22 de fevereiro de 2015 (domingo) 

Local: “EMEF” Profª. Zizi Pereira de Souza 
Endereço: Rua João Pessoa, nº 376  - Centro 

 

Às 09h00min  Às 13h00min  

Fonoaudiólogo da Área da Educação Psicólogo da Área da Educação 

Professor de Educação Básica Professor de Apoio à Educação Infantil 

Professor de Língua Estrangeira Moderna - Inglês Professor para a classe de EJA – Educação de 

Jovens Adultos 

Professor Interlocutor de Libras  

 

1.  Não haverá, sob qualquer pretexto ou motivo, segunda chamada para a realização das provas, sendo 

que os candidatos deverão comparecer com, no mínimo, 30 (trinta) minutos de antecedência do 

horário marcado para o início das provas, após o que os portões serão fechados, não sendo 

permitida a entrada de candidatos retardatários. 

 

2.  Só serão admitidos às salas de provas os candidatos que comparecerem munidos de seu protocolo 

de inscrição, documento de identidade original com foto (cédula de identidade) e caneta 

esferográfica azul ou preta. 

 

Para que chegue ao conhecimento de todos e, no futuro, não se alegue ignorância, é expedido o 

presente Edital. 

 

Prefeitura Municipal de Parapuã, em 06 de fevereiro de 2015. 

 

 

 
 

SAMIR ALBERTO PERNOMIAN 
Prefeito Municipal 

 


