
 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ 

ESTADO DE SÃO PAULO 
CNPJ. 44.445.054/0001-36 

 

 

 

________________________________________________________________________________________________________ 

Av. Antônio Francisco dos Santos Jr., 112 - Fone fax (018) 3605-9500 - CEP. 16240-000 - Santópolis do Aguapeí – SP. 

Site: www.santopolisdoaguapei.sp.gov.br -  Email: pmsantopolis@uol.com.br 

 
 

PROCESSO SELETIVO Nº 01/2020 
 

Edital de Retificação nº 02 
 

A Prefeitura Municipal de Santópolis do Aguapeí, Estado de São Paulo, através do Chefe 
do Poder Haroldo Alves Pio, no uso de suas atribuições legais, juntamente com a empresa CEMAT 
Assessoria Administrativa Ltda, responsável pela realização do Processo Seletivo nº 01/2020, tornam 
público aos interessados, com fundamento no Capítulo IX, item 6, do Edital do Processo Seletivo nº 
01/2020, as seguintes retificações: 

 
             Leia-se como segue e não como constou: 

 

I - DA FUNÇÃO PÚBLICA 

 

1- ... 

 

 

Professor de 

Educação Básica I 

(PEB I) 

EDUCAÇÃO 

INFANTIL 

Cadastro 
Reserva 

1.628,04 25 h 80,00 

Curso Superior - 

Licenciatura de 

Graduação 

Plena em 

Pedagogia, com 

habilitação na 

Educação 

Infantil. 

 Português  
(15 questões) 

 Matemática  
(15 questões) 

 Conhecimentos 
Específicos  
(20 questões) 

Professor de 

Educação Básica I 

(PEB I) ENSINO 

FUNDAMENTAL 

Cadastro 
Reserva 

1.954,16 30 h 80,00 

Curso Superior - 

Licenciatura de 

Graduação 

Plena em 

Pedagogia, com 

habilitação no 

Ensino 

Fundamental. 

 Português  
(15 questões) 

 Matemática  
(15 questões) 

 Conhecimentos 

Específicos  
(20 questões) 

 

... 
 

As inscrições deverão ser efetuadas no período de 22 de janeiro a 04 

de fevereiro de 2020, através da internet no sítio eletrônico da CEMAT 

(www.cematconcurso.com.br). 

As inscrições ficarão abertas, por meio da Internet, a partir das 9h00 do dia 

22/01/2020 até às 16h00 do dia 04/02/2020, horário de Brasília, exclusivamente no 

endereço eletrônico da CEMAT. 

Àquelas pessoas que não tiverem acesso particular a rede mundial de 

computadores (Internet) poderão utilizar o ACESSA SP na Biblioteca Municipal, em horário 

de expediente, localizado à Rua Kiyoshigue Noguti, nº 275, Centro, na cidade de Santópolis 

do Aguapeí - SP. 

As provas realizar-se-ão na cidade de Santópolis do Aguapeí-SP, na 

E.M.E.B. Professor Minas Barganian, localizada à Rua Clarinda Rosa Neto, nº 612, 

http://www.cematconcurso.com.br/
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centro, na data de 16 de fevereiro de 2020 (domingo), no horário com início às 

9h00 (nove horas). 

São pressupostos para a inscrição constituindo, inclusive, condição para 

admissão:  

a) ser brasileiro, nato ou naturalizado, ou estrangeiro, na forma da Lei; 

b) ter, à data do contrato, a idade mínima de 18 (dezoito) anos; 

c) estar em dia com as obrigações resultantes da legislação eleitoral e, se do sexo 

masculino, do Serviço Militar; 

d) possuir, no ato da contratação, os documentos necessários para comprovação dos 

requisitos exigidos para a função ao qual estiver se candidatando, conforme acima 

estabelecido; 

e) ter capacidade física e mental para o desempenho das funções; 

f) não registrar antecedentes criminais, achando-se em pleno direito dos exercícios civis e 

políticos; 

g) não ter sofrido, no exercício de função pública, penalidade por prática de atos 

desabonadores; 

h) estar quite com a Fazenda Municipal de Santópolis do Aguapeí; 

i) conhecer e estar de acordo com as exigências contidas no Edital do Processo Seletivo nº 

01/2020. 

   Ficam mantidas e ratificadas as demais disposições do Edital do Processo 

Seletivo nº 01/2020 e está à disposição dos interessados no quadro de atos oficiais do Paço 

da Prefeitura Municipal e no site da CEMAT (www.cematconcurso.com.br). 

O edital completo estará à disposição dos interessados no Paço da Prefeitura 

Municipal e também na internet no sítio eletrônico (www.cematconcurso.com.br). 

 

Prefeitura Municipal de Santópolis do Aguapeí, 24 de Janeiro de 2020. 

 

                                             

 

HAROLDO ALVES PIO 

Prefeito Municipal 

http://www.cematconcurso.com.br/
http://www.cematconcurso.com.br/

