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PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS/SP 

 
PROCESSO SELETIVO Nº 02/2010 

 
Edital de Retificação 

 
A Prefeitura Municipal de Pederneiras – SP, através da Comissão de Concurso Público e Processo 

Seletivo, no uso de suas atribuições, faz saber que fica retificado o Edital de Abertura do Processo Seletivo 
02/2010, acrescentando e retificando o período de realização das Provas Objetivas, Dissertativas e de 
Entrega de Títulos, conforme abaixo: 
 

4 – Das Provas 
 
Onde se Lê: 
... 
4.6 - O candidato deverá comparecer ao local da realização da prova, no dia e horários designados, com 
antecedência de 1 (uma) hora, munidos de seus documentos e caneta esferográfica azul ou preta. O não 
comparecimento no horário indicado será considerado como desistência. 
 

Leia-se: 
... 

4.6 - O candidato deverá comparecer ao local da realização da prova, no dia e horários designados, com 
antecedência de 30 (trinta) minutos, munidos de seus documentos e caneta esferográfica azul ou preta. O 
não comparecimento no horário indicado será considerado como desistência. 
 

Onde se Lê: 
... 

4.7.1 - Não haverá coincidência de horários para realização das provas para os empregos abaixo 
relacionados, podendo o candidato se inscrever para dois empregos em processo, desde que observados o 
critério abaixo:  
 

Emprego Não coincidirá com 

Professor de Ensino 
Fundamental 

Professor de 
Educação Infantil 

 

Leia-se: 
... 

4.7.1 - Não haverá coincidência de horários para realização das provas para os empregos abaixo 
relacionados, podendo o candidato se inscrever para dois empregos em processo, desde que observados o 
critério abaixo:  
 

Manhã – Abertura do Portão 07h30min / 
Fechamento 08h00min 

Tarde – Abertura do Portão 13h30min / 
Fechamento 14h00min 

Professor de Ensino 
Fundamental 

Professor de 
Educação Infantil 

 
Os demais itens do Edital de Abertura permanecem inalterados. 
 
 

Pederneiras, 26 de outubro de 2010. 
 

Ivana Maria Bertolini Camarinha 
Prefeita Municipal 


