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PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRINHA – SP 

PROCESSO SELETIVO Nº 02/2021 

22/01/2022 

     SABATISTAS 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA PROVAS OBJETIVAS E ENTREGA DE TÍTULOS 

 

O Prefeito Municipal de Barrinha, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e em consonância com a Legislação Municipal, Estadual e Federal, em vista do 
disposto no art. 37, inciso II da Constituição da República Federativa do Brasil, Lei Orgânica do Município e demais Legislações Municipais vigentes, faz saber que ficam 
convocados todos os candidatos inscritos, nos Cargos Públicos Constantes do Edital de Abertura, para a prestação das Provas Objetivas e Entrega de Títulos no dia 22 (vinte 
e dois) de janeiro de 2022 na condição especial de Sabatista. 

 
O candidato sabatista deverá entrar no local de provas no horário comum a todos os demais candidatos (constante neste edital de convocação) e aguardar até as 19h10 

para iniciar as provas.  
Após o horário de fechamento de portão constante neste edital, nenhum candidato terá acesso ao seu local de provas.   
Os candidatos na condição especial de sabatista ficarão confinados no prédio onde farão a prova, podendo conversar apenas com os demais candidatos desta condição 

especial até o início da prova, desde que respeitados o distanciamento social, o uso da máscara e os demais protocolos sanitários preventivos contra a COVID-19.  
Informamos que estes candidatos poderão levar lanche e água na quantidade necessária.  
Reiteramos que a Apta Assessoria e Consultoria não fornecerá nenhum tipo de alimento ou bebida aos candidatos.  
No local de confinamento, mesmo antes do início da prova, os candidatos não poderão portar nenhum dos materiais/equipamentos vedados no item 6.9 e respectivos 

subitens. 
 
Durante o período de confinamento os candidatos na condição especial de sabatista, não poderão utilizar o mesmo banheiro dos demais candidatos que estiverem 

fazendo prova. 
 
Os celulares e dispositivos eletrônicos deverão ficar lacrados e desligados desde a entrada do candidato na escola. 

 

Barrinha, 21 de janeiro de 2022. 
 

José Marcos Martins 
Prefeito Municipal 

 

 
000863 CLEOMARA SOUZA SANTOS 410323573 03 PEB II - CIÊNCIAS EMEF DR ANTÔNIO DUARTE NOGUEIRA 

000588 KATIA LEANDRA MARIANO DE SOUSA 353264994 02 PEB II - ARTES EMEF DR ANTÔNIO DUARTE NOGUEIRA 

000388 TATIANA RODRIGUES DA SILVA 45.298.197-9 05 PEB II - EDUCAÇÃO FÍSICA  EMEF DR ANTÔNIO DUARTE NOGUEIRA 

 

https://www.aptaconcursos.com.br/

