
PROCESSO SELETIVO – 2015 
 
 
LOCAL DAS PROVAS: 
As provas de classificação do Processo Seletivo – 2015 serão realizadas na EMEIF Profº 
DELPHINO STOCKLER DE LIMA, localizada na Avenida Manoel da Nóbrega, s/nº Centro, 
Bertioga – São Paulo. 
 
 
HORÁRIO DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS: 
 
 08h30 às 11h30 
- PROFESSOR DE PRIMEIRA INFÂNCIA  
- PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II – EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA  
 
13h30 às 16h30 
- PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I  
- PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II – ARTE 
 
 
ORIENTAÇÕES AOS CANDIDATOS: 
- É obrigatória a entrada em sala de prova até às 08h30 min. para os candidatos a Professor de 
Primeira Infância e para os candidatos a Professor Educação Básica II - Educação Especial 
Inclusiva e até às 13h30 min. para os candidatos a Professor de Educação Básica I e para os 
candidatos a Professor de Educação Básica II – Arte. 
 
- O candidato deve trazer o protocolo de inscrição e um documento de identificação conforme 
edital e deverá chegar ao local da prova, no mínimo, 30 minutos antes do início da prova. 
Atenção! Será utilizado o horário oficial de Brasília. 
 
- Às 08h00 será aberto o portão autorizando a entrada dos candidatos e, às 08h30, o 
mesmo será fechado, para a prova aos candidatos a Professor de Primeira Infância e para 
a prova aos candidatos a Professor de Educação Básica II – Arte. 
 
- Às 13h00 será aberto o portão autorizando a entrada dos candidatos e, às 13h30, o 
mesmo será fechado, para a prova aos candidatos a Professor de Educação Básica I e 
para a prova aos candidatos a Professor de Educação Básica II – Educação Especial 
Inclusiva  
 
- As provas iniciam-se às 08h30 e às 13h30 com a identificação dos candidatos  e a leitura 
das orientações para a realização da prova. Não será permitida, em hipótese alguma, a 
entrada de retardatários. 
 
- Após o início da resolução da prova, às 08h30 e às 13h30, o candidato deverá aguardar, 
pelo menos, uma hora para entregar a folha de respostas e o caderno de questões e 
retirar-se definitivamente da sala. 
 
- O candidato deverá utilizar, para o preenchimento da folha de respostas, somente caneta 
esferográfica com tinta azul-escura ou preta. 
 
- Durante a realização da prova, o candidato que prejudicar a tranquilidade e o bom 
andamento do processo será advertido e, em caso de reincidência, eliminado do 
concurso. Será eliminado, também, o candidato que tentar cometer fraude. 
 
- Durante as provas, não será permitido o uso de dicionário, de calculadora, bem como a 
consulta a qualquer material adicional. Também não será permitido o uso de celular, boné, 
gorro, aparelhos de MP3 ou similares. 
 
- No tempo destinado à resolução de cada prova (3 horas), já está incluso o tempo de 
preenchimento da folha de respostas. 
 

                                 COMISSÃO ORGANIZADORA DO PROCESSO SELETIVO 


