
PROCESSO SELETIVO 002/2021 – AUXILIAR DE CRECHE
PROCESSO SELETIVO 004/2021 – MOTORISTA

PROCESSO SELETIVO 006/2021 – AJUDANTE GERAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA PROVA OBJETIVA

A Prefeitura Municipal de Educação informa a todos os candidatos inscritos no Edital nº 002/2021,

004/2021 e 006/2021 da Prefeitura Municipal de Boituva sobre a data da prova,  horário de abertura e

fechamento dos portões e demais orientações pertinentes no dia da aplicação das provas,  conforme a

seguir.

A prova objetiva para todos os cargos será realizada no dia 04 DE JULHO DE 2021 (DOMINGO),

conforme descrição dos horários para cada cargo abaixo:

HORÁRIO DE ABERTURA DOS PORTÕES: 8h00min

HORÁRIO DE FECHAMENTO DOS PORTÕES: 8h30min

Os  candidatos  deverão  comparecer  nos  locais  de  prova  com  30  (trinta)  minutos  de

antecedência  do horário de abertura dos portões,  munidos do comprovante de inscrição, documento

oficial de identidade com foto (original) e caneta esferográfica azul ou preta.

Candidatos que chegarem após o horário e fechamento dos portões serão desclassificados e não

poderão participar da prova objetiva.

A  utilização  de  aparelhos  eletrônicos  tais  como  bip,  telefone  celular,  aparelhos  sonoros,

receptor/transmissor,  gravador,  agenda  eletrônica,  notebook  ou  similares,  calculadora,  palmtop,  relógio

digital com receptor, será proibida dentro do local de aplicação de prova.

Não é permitida a presença de qualquer acompanhante no local de prova, exceto para candidatas

lactantes. Neste caso, o acompanhante deverá cuidar do bebê em uma sala específica para isso, e quando

necessário,  solicitará  a  presença  da  mãe  para  amamentação,  sendo  proibido  a  comunicação  entre  a

candidata e o acompanhante.

As informações contendo os locais  de prova de cada etapa e  o  edital  de convocação estão à

disposição dos interessados no site www.boituva.sp.gov.br/.

Avenida Tancredo Neves, 001
Centro – Boituva (SP)
CEP: 18550023

Tel: (015) 3363-8800

http://www.boituva.sp.gov.br/


ORIENTAÇÕES SANITÁRIAS CONTRA COVID-19:

1. Este protocolo tem a finalidade de garantir maior segurança aos candidatos, membros da equipe

de aplicação e autoridades presentes no local de prova, conforme as orientações da Secretaria

de Saúde de Boituva e do Plano de Retomada do Estado de São Paulo.

2. Candidatos que descumpra as medidas preventivas propostas nesse edital poderá ser eliminado

do PROCESSO SELETIVO.

3. Todos os candidatos terão a temperatura aferida antes de entrar no local de prova. Por questões

de saúde pública, o candidato com temperatura igual ou superior a 37,5 ºC deverá ser testado

novamente  com  um  termômetro  reserva.  Havendo  confirmação  de  febre,  o  candidato  será

conduzido a uma sala específica com medidas de distanciamento mais rígidas

4. Orienta-se a todos os candidatos, membros da equipe de aplicação e autoridades que:

a)  Usar  máscara  cobrindo  o  nariz  e  boca  durante  a  permanência  em  qualquer  espaço  da
instituição em que será aplicada a prova, podendo realizar a troca da máscara após 2 horas de
prova ou quando necessário;

b) Manter distanciamento social mínimo de 1,5 m a todo momento;

c)  Evitar aglomeração na entrada da instituição e da sala de aplicação de prova. Orienta-se a
chegar com antecedência e ocupar o seu lugar, a fim de se evitar aglomerações;

d) Adotar boas práticas de higiene pessoal: higienização frequente das mãos com água e sabão
ou álcool em gel 70%;

c) Utilizar, preferencialmente, canetas próprias para assinar listas e atas de presença.

Boituva, 25 de junho de 2021.

EDSON JOSÉ MARCUSSO

Prefeito do Município de Boituva


