
 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 
  

RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 09/2018 

O Centro de Integração Empresa-Escola – CIEE e a Prefeitura Municipal de Taubaté, no uso 
de suas atribuições, torna público e estabelece a retificação dos itens compostos no Edital    
Nº 09/2018. 
 

| 
| 

 
Onde se lê: 
2.1. A inscrição deverá ser efetuada gratuitamente por meio do link:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSemZ1jY0kzaJGNEl7unhzViIxEean20CAuqAN2uO8xMiP9Tg/viewform?c=0&w=1 

 
2.1.2. O período de inscrição será a partir de 27 de Agosto de 2018 até 23h59 do dia 05 de 

Setembro de 2018.  

 
Leia-se: 
2.1. A inscrição deverá ser efetuada gratuitamente por meio do link:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSemZ1jY0kzaJG-NEl7unhzViIxEean20CAuqAN2uO8xMiP9Tg/viewform?c=0&w=1 

 
2.1.2. O período de inscrição será a partir de 27 de Agosto de 2018 até 23h59 do dia 18 de 

Setembro de 2018.  

| 
| 

 
Onde se lê: 
 
3.1.2 O candidato deverá consultar a confirmação de local, horário e data da prova a partir de 

10 de Setembro de 2018 através do link http://taubate.sp.gov.br/processoseletivo/ e deverá 

comparecer ao local de realização das provas com antecedência de 30 (trinta) minutos, 

munido do documento de identidade, comprovante de inscrição, caneta esferográfica de cor 

azul ou preta, lápis e borracha; 

 
Leia-se: 
 
3.1.2 O candidato deverá consultar a confirmação de local, horário e data da prova a partir de 

19 de Setembro de 2018 através do link http://taubate.sp.gov.br/processoseletivo/ e deverá 

comparecer ao local de realização das provas com antecedência de 30 (trinta) minutos, 

munido do documento de identidade, comprovante de inscrição, caneta esferográfica de cor 

azul ou preta, lápis e borracha; 

| 
| 
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Onde se lê: 
 
4.4 – O gabarito divulgado poderá ser alterado, em função dos recursos interpostos,                             

e a prova será corrigida de acordo com o gabarito oficial definitivo. O Gabarito                               

Oficial será divulgado no dia 18 de Agosto de 2018 sem horário definido,                                                                            

no site (http://taubate.sp.gov.br/processoseletivo/). 

 

Leia-se: 

4.4 – O gabarito divulgado poderá ser alterado, em função dos recursos interpostos, e a prova 

será corrigida de acordo com o gabarito oficial definitivo. O Gabarito Oficial será divulgado 

no                                dia 26 de Setembro de 2018 sem horário definido, no site 

(http://taubate.sp.gov.br/processoseletivo/). 

 

| 
| 

 
Onde se lê: 
 
5.2. A classificação final (pontuação total atribuída na prova) será divulgada a partir                                          

do dia 18 de Agosto de 2018 no site do Centro de Integração Empresa Escola 

(http://taubate.sp.gov.br/processoseletivo/) 

 

Leia-se: 

5.2. A classificação final (pontuação total atribuída na prova) será divulgada a partir                                          

do dia 26 de Setembro de 2018 no site do Centro de Integração Empresa Escola 

(http://taubate.sp.gov.br/processoseletivo/) 

 
| 
| 

 
Os demais itens do Edital 09/2018 permanecem inalterados. 
 
 
 

Taubaté, 10 de Setembro de 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

____________________________________ 

Prefeitura Municipal de Taubaté 


