
 

 
 
 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO BOM JESUS 
 
 

PROCESSO SELETIVO -  EDITAL Nº 02/2014 
 

EDITAL DE PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE INSCRIÇÕES 

 

A Prefeitura Municipal de Pirapora do Bom Jesus, Estado de São Paulo, torna público, nos termos da 

legislação vigente, que dispõe sobre a contratação de temporários no município de Pirapora do Bom 

Jesus com o objetivo de recrutar profissionais para FORMAÇÃO DE CADASTRO, visando às contratações 

emergenciais necessárias a municipalidade, faz saber, por meio do presente Edital, que as inscrições do 

Processo Seletivo – Edital nº 02/2014 ficam prorrogadas até a data de 06 de novembro de 2014, até 

as 17h00, com vencimento do boleto de pagamento da taxa de inscrição no dia 07 de novembro de 

2014. 

A impressão do boleto bancário estará disponível no site do Instituto Mais – 

www.institutomais.org.br, até as 15h00 do dia 07 de novembro de 2014. 

A partir do dia 11 de novembro de 2014 o candidato deverá conferir no endereço eletrônico 

www.institutomais.org.br se os dados da inscrição foram recebidos e se o valor da inscrição foi pago 

de acordo com o estabelecido no edital do Processo Seletivo. 

Se o candidato não localizar seu nome deverá entrar em contato com o Instituto Mais através do 

telefone (0xx11) 2659-5746 para verificar o ocorrido, nos dias úteis, no horário das 9h às 17h. 

A aplicação das Provas Objetiva e de Redação está prevista para ser realizada no dia 16 de novembro 

de 2014, na cidade de Pirapora do Bom Jesus, conforme a distribuição de Funções, por período, 

relacionados na tabela a seguir: 

DATA PREVISTA DA PROVA / 

PERÍODO 
FUNÇÕES 

16/11/2014 

(domingo manhã) 

PEB I Educação Infantil, PEB I - Ensino Fundamental, PEB II – 

Inglês, PEB II – Filosofia e PEB II – História 

16/11/2014 

(domingo tarde) 

Professor de Apoio, PEB I – Educação Especial, PEB II – 

Ciências, PEB II - Educação Física, PEB II - Educação Artística, 

PEB II – Geografia, PEB II – Língua Portuguesa e PEB II – 

Matemática 

 

Permanecem inalterados os demais itens do Edital do Processo Seletivo nº 02/2014. 

E, para que ninguém possa alegar desconhecimento é expedido o presente Edital de Prorrogação das 

Inscrições do Processo Seletivo nº 02/2014. 

 

 

Pirapora do Bom Jesus, 31 de outubro de 2014. 

 

Prefeitura Municipal de Pirapora do Bom Jesus 

 


