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EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PÚBLICO Nº 01/2020  

 

 

 

CONVOCAÇÃO PARA PROVAS 
 

                A Prefeitura de Riversul, Estado de São Paulo, por seu Prefeito, que este subscreve, CONVOCA 
os candidatos inscritos para os empregos vagos de: AUXILIAR EVENTUAL DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL, 
PROFESSOR EVENTUAL - PEB II - EDUCAÇAO FÍSICA e para funções destinadas ao Programa Criança Feliz 
de: SUPERVISOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ e VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, nos 
termos das Leis Complementares: nº 06/2007, nº 07/2007, nº 10/2009, nº 11/2009, nº 12/2010, nº 15/2011, nº 
17/2011, nº 19/2012, nº 21/2012, nº 24/2012, nº 25/2012, nº 26/2013, nº 27/2013, nº 28/2014, nº 29/2014, nº 
30/2014, nº 33/2014, nº 35/2015 e nº 36/2015 e Decreto nº 291/2017 e das disposições contidas no Edital de 
Processo Seletivo Público Nº 01/2020, para as provas que serão realizadas no dia 15 de março de 2020, 
conforme abaixo:  
  

 

DATA: 15/03/2020 (domingo à tarde) 
LOCAL: EE PROF LAZARO SOARES - Rua Fabrício Vieira de Lima, n° 298, Centro - Riversul/SP.  
HORÁRIO DE INÍCIO DAS PROVAS: 13h30 (treze horas e trinta minutos) 
FECHAMENTO DOS PORTÕES: 13h25 (treze horas e vinte e cinco minutos) 
  

 
          Os candidatos deverão comparecer ao local onde serão realizadas as provas, com 30 (trinta) minutos de 
antecedência, munidos de: documento de identificação com fotografia, protocolo de inscrição, caneta azul ou 
preta, lápis e borracha. 
          Os portões do prédio da EE PROF LAZARO SOARES serão fechados 5 (cinco) minutos antes do horário 
determinado para o início das provas. 
          Não haverá segunda chamada para as provas, não importando o motivo alegado e a ausência do candidato 
acarretará sua eliminação do Processo Seletivo Público. 
          É de responsabilidade exclusiva do candidato, identificar corretamente o seu local de prova e comparecer 
no horário determinado por este Edital. A divulgação oficial é aquela publicada pela imprensa escrita, tendo em 
vista que outros meios de convocação são apenas informativos. 
          Em hipótese alguma, a prova poderá ser realizada em local diferente do determinado por este Edital. 
          A lista de inscritos dos candidatos deferidos está disponível no site www.omconsultoria.com.br estando os 
candidatos aptos a prestarem as provas. 

 
 

 

Riversul, 04 de março de 2020. 
 
 

JOSÉ GUILHERME GOMES 
PREFEITO MUNICIPAL 

 
 


