
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EXTRATO DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA AS PROVAS ESCRITAS E DE TÍTULOS 
PROCESSO SELETIVO EMERGENCIAL Nº 01/2021 

A Prefeitura do Município de Platina, Estado de São Paulo, neste ato representado pelo Prefeito Municipal e Comissão 
Especial do Processo Seletivo, em observância ao princípio da publicidade estabelecido no artigo 37 da Constituição 
Federal,  
I. CONVOCA os candidatos devidamente inscritos no Processo Seletivo Emergencial n. 01/2021 para as PROVAS 

ESCRITAS (para todas as funções) e de TÍTULOS (somente para as funções docentes) que serão realizadas no dia 28 
(vinte e oito) de fevereiro de 2021, de acordo com o local e horário abaixo explicitado, devendo os candidatos 
regularmente inscritos comparecerem munidos de Carteira de Identidade (RG) original ou outro documento com foto 
previsto em Lei, Comprovante de inscrição, caneta esferográfica transparente preferencialmente na cor preta ou azul 
escuro, lápis nº 02 e borracha macia. O candidato que comparecer sem o documento de identificação e após o 
horário de fechamento dos portões, não terá acesso à sala para a realização da referida prova e não poderá alegar 
desconhecimento ou impetrar recurso a favor de sua situação.  Somente será exigida do candidato a apresentação 
do Comprovante de inscrição no Processo Seletivo, caso, eventualmente, for necessária sua identificação para 
comprovação da inscrição no referido certame. 

28/02/2021 – DOMINGO – PERÍODO: MANHÃ 

Local de Realização da Prova Escrita e de Títulos:  
EMEF. “Profa. TEREZINHA APARECIDA GONÇALVES” 
Rua Miguel Lopes Montes, 648 – Centro – Platina/SP 
ENTRADA DOS CANDIDATOS: 07:30 ÀS 07:50 HORAS 

FECHAMENTO DOS PORTÕES: 07:50 HORAS - INICIO DAS PROVAS: 08:00 HORAS 
TÉRMINO DA PROVA ESCRITA: 11:00 HORAS 

TÉRMINO PREVISTO DA PROVA DE TÍTULOS PARA AS FUNÇÕES DE PEB I,  
PEB II – EDUCAÇÃO FÍSICA E PEB II - INGLÊS: 11:30 HORAS 

  

II. ESCLARECE aos inscritos no certame para as funções de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I, PROFESSOR DE 
EDUCAÇÃO BÁSICA II – EDUCAÇÃO FÍSICA e PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II – INGLÊS que para a comprovação 
dos títulos o candidato deverá apresentar os documentos constantes do item 4.13. do Edital de abertura das 
Inscrições no Processo Seletivo Emergencial n. 01/2021, mediante cópia simples dos títulos (assinados pelo 
candidato na frente e no verso), juntamente com os originais para conferência ou cópia dos títulos autenticada em 
cartório e entregar preenchido corretamente o FORMULÁRIO PARA ENTREGA DE TÍTULOS disponível no site 
www.exitusconcursos.com.br. 
2.1. Os documentos impressos por meio digital (impressão da internet) só serão aceitos se contiverem assinatura 
digital ou, no caso de conter código de verificação, se a cópia for autenticada e certificada em cartório e, na 
autenticação, contiver o endereço eletrônico da origem do documento.  

III. ESTABELECE que durante a realização do certame sejam cumpridos e observados os seguintes cuidados pelos 
candidatos considerando-se as medidas de enfrentamento ao COVID-19: 

a) Evitar aglomerações na entrada, saída ou imediações da escola; 
b) Adentrar ao local de provas portando máscara facial cobrindo nariz e boca, e esta não poderá ser retirada em 

hipótese alguma, sendo seu uso obrigatório por todos os envolvidos; 
c) Na entrada/interior da escola deverá aplicar álcool em gel nas mãos antes de seu ingresso ao local de prova e a 

qualquer tempo durante sua permanência no recinto; 
d) Se submeter à aferição da temperatura antes de seu ingresso à escola; 
e) Respeitar em todos os ambientes o distanciamento social; 
f) É recomendável que cada candidato leve garrafa de água evitando-se o uso de bebedouros; 
g) É recomendável que todos evitem a utilização dos sanitários, por este ser um ambiente que requer maiores 

cuidados e higienizações;  
E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar desconhecimento é expedido o presente Edital. 

Platina/SP, 23 de fevereiro de 2021. 
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