DDS/DIVISÃO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO

EDITAL N° 081 DE 10 DE MARÇO DE 2020

PRORROGAÇÃO DE INSCRIÇÕES

A Prefeitura do Município de Jundiaí, nos termos dos processos nº 2.292-7/2020, 2.324-8/2020 e 2.290-1/2020 TORNA PÚBLICO a prorrogação
do período de inscrição do Concurso Público para os cargos de Educador Esportivo, PEB I e PEB II - Artes, regido pelas Instruções Especiais,
parte integrante deste Edital, para provimento das vagas e dos cargos adiante descritos, sob organização e aplicação da Fundação para o
Vestibular da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” – Fundação VUNESP.

A inscrição deverá ser efetuada da 10 horas de 13 de fevereiro de 2020 às 23h59min de 19 de março de 2020 (horário oficial de Brasília),
exclusivamente pela internet, no site www.vunesp.com.br.
Para inscrever-se, o candidato deverá, durante o período das inscrições:
a) acessar o site www.vunesp.com.br;
b) localizar, no site, o “link” correlato a este Concurso Público;
c) ler, na íntegra e atentamente, este Edital;
d) preencher, total e corretamente, a ficha de inscrição;
d.1. optar pelo cargo que deseja concorrer, conforme consta do item 2.1., deste Edital;
e) transmitir os dados da inscrição, clicando no botão “Enviar Solicitação”;
f) imprimir o boleto bancário; e,
g) efetuar o pagamento correspondente da taxa de inscrição, até a data-limite de 20 de março de 2020, em qualquer agência bancária,
atentando para o horário bancário, conforme tabela a seguir:

ESCOLARIDADE
Ensino Superior

VALOR (R$) DA TAXA DE INSCRIÇÃO
R$83,00

Às 23h59 min de 19 de março de 2020, a ficha de inscrição não estará mais disponibilizado no site.

ROSEMARY AP. GHIRALDI SIMIONATO
Gestora Adjunta de Gestão de Pessoas

Publicado na Imprensa Oficial do Município e registrado na Unidade de Gestão de Administração e Gestão de Pessoas, aos dez dias do mês de
março do ano de dois mil e vinte.

