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Prefeitura Municipal de 
Taubaté 

Estado de São Paulo 
 

RETIFICAÇÃO Nº 01 
PROCESSO SELETIVO N° 001/2021 

 
 

Considerando que o município de Taubaté voltará a integrar a Fase Laranja, devido à 

situação de regressão do Plano São Paulo de flexibilização de retomada de atividades, 

comunicado na data de hoje pelo Governador do Estado de São Paulo. 

 

A Prefeitura Municipal de Taubaté torna pública a retificação do edital do Processo Seletivo 

001/2021, para professor eventual, a fim de zelar pela saúde dos candidatos inscritos, bem 

como dos servidores envolvidos na realização do Processo Seletivo. 

 

Onde se lê: 

 

6.1 Os candidatos devidamente inscritos deverão entregar na EMEFM Professor José 

Ezequiel de Souza, localizada na Rua Professor Nelson Campello, 282, Centro – Taubaté/SP, 

das 8h às 11h30 e das 13h30 às 17h, em envelope lacrado devidamente identificado com 

nome, CPF e função contendo os seguintes documentos: 

{...} 

6.1.4 O candidato que efetuar inscrição para mais de uma função deverá entregar a 

documentação comprobatória em envelopes separados por função. NÃO serão realizadas 

conferências em envelope diverso da função pretendida. 

6.2. As datas para entrega da documentação que trata o item 6.1 serão do dia 18 a 29 de 

janeiro de 2021, conforme quadro abaixo: 

DATA FUNÇÃO 

18 e 19/01/2021 Professor de Educação Infantil 

20 e 21/01/2021 Professor I 

22/01/2021 Professor III: Língua Portuguesa e Língua Inglesa 

25/01/2021 Professor III: Matemática e Física 

26/01/2021 Professor III: Ciências, Química e Educação Física 

27/01/2021 Professor III: Geografia e História 

28/01/2021 Professor III: Educação Especial – DM e Arte 

 

Leia-se: 

 

6.1 Os candidatos devidamente inscritos deverão comprovar a titulação inscrita em formato 

digital, através dos endereços de e-mail relacionados abaixo, de acordo com a função inscrita: 
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Prefeitura Municipal de 
Taubaté 

Estado de São Paulo 
 

FUNÇÃO E-MAIL 

Professor de Educação Infantil eventualpei@educacaotaubate.sp.gov.br 

Professor I eventualp1@educacaotaubate.sp.gov.br 

Professor III – Língua Portuguesa eventualportugues@educacaotaubate.sp.gov.br 

Professor III – Língua Inglesa eventualingles@educacaotaubate.sp.gov.br 

Professor III – Matemática eventualmatematica@educacaotaubate.sp.gov.br 

Professor III – Física eventualfisica@educacaotaubate.sp.gov.br 

Professor III – Ciências eventualciencias@educacaotaubate.sp.gov.br 

Professor III – Química eventualquimica@educacaotaubate.sp.gov.br 

Professor III – Educação Física eventualedfisica@educacaotaubate.sp.gov.br 

Professor III – Geografia  eventualgeografia@educacaotaubate.sp.gov.br 

Professor III – História eventualhistoria@educacaotaubate.sp.gov.br 

Professor III – Educação Especial – DM eventualdm@educacaotaubate.sp.gov.br 

Professor III – Arte eventualartes@educacaotaubate.sp.gov.br 

{...} 

6.1.4 O candidato que efetuar inscrição para mais de uma função deverá enviar a 

documentação comprobatória em e-mails separados por função. NÃO serão realizadas 

conferências em e-mail diverso da função pretendida. 

6.2. As datas para envio do e-mail com a documentação que trata o item 6.1 serão do dia 

18 a 29 de janeiro de 2021. 

6.2.1 Os arquivos devem ser enviados nos respectivos e-mails, de acordo com a função 

inscrita em formato PDF e legíveis. Não serão considerados documentos ilegíveis e distorcidos. 

6.2.2 Para dúvidas e orientações sobre o envio de documentos por e-mail, a Secretaria de 

Educação terá uma equipe à disposição na EMEF Ezequiel no dia 18/01/2021, das 8h às 

11h30 e das 13h às 17h. 

 

Taubaté, 15 de janeiro de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAMILA GUIMARAES GALVAO 

Presidente da Comissão de Processo Seletivo 


