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ÓLEO - ESTADO DE SÃO PAULO 

  

 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PÚBLICO Nº 01/2020 
 

CONVOCAÇÃO PARA PROVAS E TÍTULOS 
  

 A Prefeitura Municipal de Óleo, Estado de São Paulo, por seu Prefeito e sua Diretora 
Municipal de Educação, que este subscrevem, CONVOCA os candidatos inscritos no Processo 
Seletivo Público de Provas e Títulos, para contratação temporária de docentes para classes vagas, 
ou em substituição a titulares afastados até o final do ano letivo de 2021, para os empregos de: 
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II, PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA III - ARTE, 
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA III - EDUCAÇÃO FÍSICA, PROFESSOR DE EDUCAÇÃO 
BÁSICA III - INGLÊS e TÉCNICO EM INFORMÁTICA, para as provas que serão realizadas às 
14h30, do dia 16 de janeiro de 2021, na EE “CALVINO BARBOSA FERRAZ”, na Rua José 
Antônio Salgado, Nº 170, Centro, em Óleo/SP. 
 
Diante da Situação Sanitária segue orientações de segurança que deverão ser respeitadas por 
todos os candidatos: 
 

• Uso obrigatório de máscara; 

• Levar documento de identificação, caneta, lápis, borracha e água;  

• Respeitar distanciamento mínimo de 1,5 (um metro e meio) na entrada e nas salas; 

• Levar os títulos com a Ficha de Títulos preenchida e assinada em envelope lacrado 
para ser entregue diretamente ao fiscal de sala. 

• Levar garrafa de água, se assim desejar, por questão de segurança, não serão 
disponibilizados bebedouros no local.  

• Evitar comunicação com os demais candidatos dentro e nas imediações do prédio para 
diminuir o risco de contágio. 

• Ao terminar a prova o candidato deverá se ausentar, imediatamente, do prédio e das 
imediações para evitar aglomerações. 

 
 Os portões do prédio da EE “CALVINO BARBOSA FERRAZ” serão fechados às 14h25, 
portanto, 5 (cinco) minutos antes do horário determinado para o início das provas. 
 Os candidatos deverão comparecer ao local onde serão realizadas as provas, com 45 
(quarenta e cinco) minutos de antecedência, munidos de um documento de identificação com 
fotografia, protocolo de inscrição, caneta azul ou preta, lápis e borracha.           

Não haverá segunda chamada para as provas, não importando o motivo alegado e a 
ausência do candidato acarretará sua eliminação do Processo Seletivo Público. 
 Em hipótese alguma, as provas poderão ser realizadas em horário e local diferente dos 
determinados por este Edital.  
 Todas as inscrições foram homologadas, estando os candidatos aptos a prestarem as provas.  
 

 
Óleo, 07 de janeiro de 2021. 

 
 

JORDÃO ANTONIO VIDOTTO 
PREFEITO MUNICIPAL 

 
 

NAIR RODRIGUES DE OLIVEIRA LOPES 
DIRETORA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 


