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EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA PROVA PRÁTICA 

 
O Município de Cajamar, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais, torna público o EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA 
PROVA PRÁTICA do Concurso Público - Edital nº 03/2022, conforme segue: 
 
As provas práticas para o cargo de Professor Intérprete de Educação Básica – PIEB – LIBRAS serão realizadas no dia 22 de maio 
de 2022 (domingo), no local abaixo descrito: 
 
 
LOCAL: EMEB ANTÔNIO PINTO DE CAMPOS - Rua Ana Balduino de Abreu, 196 - Jardim Jordanésia - Cajamar/SP 
 
Os candidatos deverão comparecer no local acima citado pelo menos 30 (trinta) minutos antes do horário estabelecido neste 
edital, munidos documento oficial de identidade com foto (original). 
 
Não será admitido na prova prática o candidato que se apresentar após o horário estabelecido neste edital ou que não estiver de 
posse do documento previsto acima. 
 
É vedada a entrada e presença de pessoas ou candidatos que não constem no edital de convocação para a prova prática. 
 
É vedada a permanência do candidato no local de aplicação após a realização da prova prática, sob pena de eliminação deste 
concurso. 
 
Não será permitido aos candidatos a utilização de câmeras, celulares, filmadoras e demais aparelhos eletrônicos que possam 
reproduzir ou transmitir o conteúdo da prova prática, sob pena de eliminação deste concurso. 
 
Os candidatos deverão seguir as orientações de segurança e as medidas de prevenção para evitar a infecção do coronavírus, 
como evitar aglomerações na entrada, nos sanitários, nas salas de avaliação e na saída, respeitando sempre o distanciamento 
social. 
 
Os horários da prova prática seguem abaixo: 
 

RELAÇÃO DOS CANDIDATOS CONVOCADOS PARA A PROVA PRÁTICA – ORDEM ALFABÉTICA  
 
 

NOME DO CANDIDATO INSC DATA HORÁRIO 

ELISANGELA CARNEIRO DE OLIVEIRA 17449 22/05/2022 09H00 

ROSELAINE DA SILVA 15739 22/05/2022 09H00 

VERA SOARES TERCEIRO REZENDE 11120 22/05/2022 09H00 

 
 
 

E para que chegue ao conhecimento dos interessados, é expedido o presente Edital. 
 
Cajamar, 13 de maio de 2022. 
 
 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJAMAR/SP 


