
 
 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO DE ESTAGIÁRIO 

Nº 11/2018 

SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA - SETUC 
 

RERRATIFICAÇÃO DO EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 11/2018 

O Centro de Integração Empresa-Escola – CIEE e a Prefeitura Municipal de Taubaté, no uso de suas 
atribuições, torna público e estabelece a rerratificação dos itens compostos no Edital  Nº 11/2018. 
 

| 
Onde se lê: 
1.1 A inscrição deverá ser efetuada gratuitamente no período de 11/12/2018  até às 23h59 do 

dia 13/01/2019. 

 
Leia-se: 
1.1 A inscrição deverá ser efetuada gratuitamente no período de 11/12/2018  até às 23h59 do 

dia 27/01/2019.  

 
| 

Onde se lê: 

3.2 A prova será aplicada no Centro de Integração Empresa Escola – CIEE situado à Rua Dr 

Pedro Costa 330 Centro Taubaté em 15/01/2019 em horário agendado pelo candidato no ato 

da Inscrição, recomenda-se que o candidato chegue ao local de prova com 30 minutos de 

antecedência, uma vez que não será possível realizar a prova após o horário estipulado não 

cabendo ao candidato realizar o reagendamento da mesma. 

 
Leia-se: 

3.2 A prova será aplicada no Centro de Integração Empresa Escola – CIEE situado à Rua Dr 

Pedro Costa 330 Centro Taubaté em 29/01/2019 em horário agendado pelo candidato no ato da 

Inscrição, recomenda-se que o candidato chegue ao local de prova com 30 minutos de 

antecedência, uma vez que não será possível realizar a prova após o horário estipulado não 

cabendo ao candidato realizar o reagendamento da mesma. 

| 
Onde se lê: 
 
4.1 - O Gabarito e a Classificação da Etapa 1 será divulgado no dia 18 de janeiro de 2019 até às 23h59, 
no site (http://taubate.sp.gov.br/processoseletivo/ ) não caberá recurso. 
 
Leia-se: 

4.1 - O Gabarito e a Classificação da Etapa 1 será divulgado no dia 31 de Janeiro de 2019 até às 23h59, 
no site (http://taubate.sp.gov.br/processoseletivo/ ) não caberá recurso. 
 

| 
| 

 
Os demais itens do Edital 11/2018 permanecem inalterados. 
 
 
 

Taubaté, 14 de Janeiro de 2019. 
 
 
 

 

 
 

     ____________________________________ 

Prefeitura Municipal de Taubaté 
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