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                   PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATÁ 
                                  C.N.P.J. (MF) 44.547.313/0001-30 

 
 
                               
EDITAL  n° 07/2013- PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N.º 001/2013 

 
 

O Município de Quatá, torna pública a ANULAÇÂO  da fase de aplicação de provas do Processo 
Seletivo nº 01/2013 para as funções de Professor PEB I e Professor PEB I - Cuidador, ocorridas 
no dia 02 de junho de 2013, no período da tarde, já que de acordo com o Edital , em seu item 4, 
seriam aplicadas 30 (trinta) questões e na efetiva aplicação da prova foram aplicadas 40 
(quarenta) questões. 

 Embora não se comprove a ocorrência de beneficiamento específico a qualquer candidato, não 
havendo qualquer recurso protocolizado neste sentido, a Administração Pública deve zelar pelo 
princípio da vinculação ao Edital, resguardando o interesse público e da coletividade. A 
Administração Pública, em comum acordo com a Comissão de Acompanhamento do Processo 
Seletivo, resolve portanto ,que as provas sejam reaplicadas, cumprindo fielmente o Edital 
Normativo 01/2013. 

Os inscritos que por alguma razão estejam impossibilitados de prestar as novas provas poderão 
requerer o ressarcimento/reembolso da taxa de inscrição, através de requerimento escrito, o qual 
será protocolado junto a Prefeitura Municipal de Quatá somente nos dias 17,18 e 19 de junho, 
para posterior remessa a empresa organizadora, que será a responsável pelo ressarcimento. 

A prova será reaplicada no dia 23 de junho de 2013  ,na  EMEIF “ Luiz Gagliardi”, Avenida 
Rodolpho Sebastião Giorgi ,nº224,centro,Quatá , às 8:00 horas , com término previsto para às 
12:00 horas. 

Conforme o Edital Normativo 01/2013, a Prova Escrita obedecerá o item 4 do referido Edital, 
como segue a tabela abaixo, bem como Conteúdo Programático previsto no mesmo. 

 

 

CARGOS FASES 
PROVAS 
CONTEÚDOS QUESTÕES 

PROFESSOR PEB I 
 
PROFESSOR PEB I 
(Cuidador) 

Fase I 
Prova Escrita 

(Classificatória) 
 
 
 

 
 
Língua Portuguesa 
Matemática  
Conhecimentos Gerais 
Conhecimentos Específicos 
 
01 (um) plano de aula 
 

 
 

10 
05 
05 
10 

  
Os candidatos deverão comparecer ao local onde serão realizadas as provas, 30 (trinta) minutos 
antes do horário previsto munidos de: caneta azul ou preta, lápis preto e borracha; original de 
um dos seguintes documentos de identificação: Cédula de Identidade (RG), Carteira de Órgão 
ou Conselho de Classe, Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), Certificado Militar, 
Carteira Nacional de Habilitação, expedida nos termos da Lei Federal nº 9.503/97, Passaporte, 
Carteiras de Identidade expedidas pelas Forças Armadas, Polícias Militares e Corpos de 
Bombeiros Militares. Não serão aceitos , por serem documentos destinados a outros fins: 
Protocolos, Certidão de Nascimento ou Casamento, Título Eleitoral, Carteira Nacional de 
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Habilitação (emitida anteriormente à Lei nº. 9.503/97), Carteira de Estudante, Crachás, 
Identidade Funcional de natureza pública ou privada. 
O portão da  Escola será aberto trinta minutos antes do horário marcado para o início da  prova, 
não sendo admitidos retardatários, sob pretexto algum, após o fechamento dos portões. 
 
 

 
 

 
 
Quatá, 12  de junho de 2013. 
 

 
 

 
 

LUCIANA GUIMARÃES ALVES CASACA  
PREFEITA MUNICIPAL 

 
 
 
 


