PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA
UNIÃO E DESENVOLVIMENTO

EDITAL – SME - Nº14/2018, de 03 de maio de 2018.
A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE APARECIDA-SP, no uso de suas
atribuições e no atendimento do Programa Mais Alfabetização, instituído pela Portaria
Nº. 142, de 22 de fevereiro de 2018, e do Edital SME - N°12/2018 torna público as
orientações para a realização das provas e entrevista do Processo Seletivo, para a
seleção e constituição do banco de Assistentes de Alfabetização do referido programa.
1. DAS PROVAS
1.1.

1.2.

1.3.
1.4.

A prova de caráter classificatório visa avaliar o conhecimento geral do candidato,
bem como a capacidade de análise, entendimento e interpretação de textos, com
um total de 15 questões com pontuação máxima de 10 pontos;
A prova será realizada dia 07/05/2018 às 15 horas em uma das dependências do
CEJA (Centro Educacional do Jovem Aprendiz), rua Simplício Soares sem número
(antigo mercadão) bairro Santa Rita;
A prova terá duração de 2 (duas) horas e deverá ser realizada com caneta
esferográfica azul ou preta;
O candidato deverá chegar com no mínimo 30 (trinta minutos) de antecedência no
local, portando documento de identificação com foto (RG ou CNH) e o Protocolo
de Entrega de documentos recebido no ato da inscrição.

2. DAS ENTREVISTAS
2.1.

2.2.
2.3.

2.4.

As entrevistas visam avaliar as habilidades comportamentais e competências dos
candidatos relacionadas às atividades que serão desenvolvidas durante o
Programa Mais Alfabetização;
As entrevistas terão caráter classificatório tendo pontuação máxima de 10 pontos;
As entrevistas serão realizadas nos dias 08/05/2018 e 09/05/2018 em uma das
dependências do CEJA (Centro Educacional do Jovem Aprendiz), rua Simplício
Soares sem número (antigo mercadão) bairro Santa Rita;
As entrevistas ocorrerão com horário marcado por meio de contato telefônico com
cada um dos inscritos no processo seletivo.
Parágrafo Único
Os casos omissos deste Edital serão resolvidos pela Secretaria de Educação
Municipal em comum acordo com a Comissão de Acompanhamento do processo
seletivo.

