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PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL 
RUA GUILHERME SILVA, nº 337 – CENTRO – FONE (16) 3953-1311 – FAX (16) 3953-1250 

CEP 14180-00 – PONTAL/SP – CNPJ nº 45.352.267/0001-86
  

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE PROVAS E TÍTULOS Nº 02/2010 
(CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA) 

 
CONVOCAÇÃO  

PROVA ESCRITA - ENTREGA DE TÍTULOS 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PONTAL em cumprimento ao Edital supra com supervisão da 
Comissão de concurso nomeada pela Portaria nº 815, de 03 de novembro de 2010 FAZ SABER 
QUE: 

a) CONVOCA todos os candidatos inscritos no Processo Seletivo Simplificado de Provas e 
Títulos nº 02/2010 para as funções de Professor PEB I – Professor de Educação Básica, 
Professor de Educação Básica II (Educação Artística, Inglês, História, Matemática, Educação 
Física, Ciências, Português, Geografia) e Psicopedagogo para a realização das provas 
escritas e entrega de títulos no dia 12 de dezembro de 2010  no Município de Pontal, SP, 
no local, e horário descritos abaixo. 

ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL “PROFª JOSEPHA CASTRO” 
RUA SETE DE SETEMBRO, 300 – CENTRO - PONTAL 

DATA: 12 DE DEZEMBRO DE 2010 (DOMINGO)  
 

HORÁRIO DAS 09H00 (NOVE HORAS) 
PARA AS FUNÇÕES DE: 

PROFESSOR PEB I – PROFESSOR DE 
EDUCAÇÃO BÁSICA 

PEB II – INGLÊS 
PEB II – HISTÓRIA 

PEB II – MATEMÁTICA 
PEB II – EDUCAÇÃO FÍSICA 

HORÁRIO DAS 14H00 (QUATORZE HORAS) 
PARA AS FUNÇÕES DE: 

PEB II – CIÊNCIAS 
PEB II – EDUCAÇÃO ARTÍSTICA 

PEB II – GEOGRAFIA 
PEB II – PORTUGUÊS 

PSICOPEDAGOGO 
 

 
b) Para os candidatos que possuírem títulos de acordo com o item 9 do edital de abertura de 
inscrições e instruções especiais, a entrega deverá ser feita no mesmo dia, local e horário das 
provas escritas e os títulos deverão ser entregues em envelope lacrado, com a identificação 
no lado externo do envelope do Município, nome do candidato, número de inscrição e a 
função a que concorre. 
Somente serão pontuados os títulos de: Doutorado, Mestrado ou Pós Graduação com no 
mínimo 360 horas explicitamente declarados no certificado. As informações sobre como 
proceder para a entrega dos títulos serão dadas na sala em que os candidatos farão a prova 
escrita. Os títulos serão recebidos única e exclusivamente no dia da prova objetiva, não 
serão aceitos títulos entregue em outro dia. 

 
AVISO:  A prova começará impreterivelmente no horário, sendo que em hipótese alguma, será 
permitida a entrada do candidato na escola após o horário previsto, não importando o motivo 
alegado. O candidato deve comparecer  no local da realização da prova com antecedência mínima 
de 30 MINUTOS (TRINTA), munido do protocolo da ficha de inscrição e do original do Documento de 
Identidade. O candidato deverá portar ainda, Caneta Esferográfica azul ou preta, lápis e borracha.  
 

IMPORTANTTE: A listagem completa com a homologação das inscrições contendo os dados de todos 
os candidatos inscritos estará a disposição dos interessados no mural da Prefeitura de Pontal e no site 
www.viclamtreinamento.com.br a partir do dia 08 de dezembro de 2010 no período da tarde. 

 
PONTAL, 03 DE DEZEMBRO DE 2010. 

 
 

Antônio Frederico Ventureli Júnior 
Prefeito do Município de Pontal 


