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RETIFICAÇÃO Nº 02 DO EDITAL DE ABERTURA 

 

O IGEVE – Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino, usando de suas atribuições legais, resolve RETIFICAR o Edital de 

abertura do Processo Seletivo - Edital nº 01/2017, conforme segue: 

 

NO CAPUT 

Leia-se como segue e não como constou: 

O IGEVE – Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino faz saber que realizará, por meio da empresa RBO Serviços Públicos 

e Projetos Municipais, em datas, locais e horários a serem oportunamente divulgados, processo seletivo destinado a candidatos interessados 

na prestação de serviços junto às Creches e EMei's Municipais que atendem crianças de 0 a 5 anos, no município São Vicente/SP. Os 

funcionários serão administrados pelo IGEVE e contratados sob o regime da CLT – Consolidação das Leis do Trabalho, para os cargos descritos 

na Tabela I, especificada no Capítulo 1 do Processo Seletivo deste edital. 

O Processo Seletivo reger-se-á pelas disposições contidas nas Instruções Especiais, que ficam fazendo parte integrante deste Edital. 
 

NO CAPÍTULO 3. DAS INSCRIÇÕES 

Leia-se como segue e não como constou: 

3.1. As inscrições serão realizadas via Internet, no endereço eletrônico www.rboconcursos.com.br, iniciando-se no dia 26 de dezembro de 
2017 e encerrando-se, impreterivelmente, às 15h do dia 5 de janeiro de 2018, observado o horário oficial de Brasília/ DF e os itens 
estabelecidos no Capítulo 2. Das Condições para Inscrição, deste Edital. 
 

Leia-se como segue e não como constou: 

3.5. O candidato deverá efetuar o pagamento da taxa de inscrição através de boleto bancário, pagável em toda a rede bancária, com vencimento 
para o dia 5 de janeiro de 2018.  
 
NO CAPÍTULO 12. DA COMPROVAÇÃO DE EXPERIÊNCIA PRÉVIA 

Leia-se como segue e não como constou: 

12.4. A entrega dos documentos é de inteira responsabilidade do candidato, e os documentos deverão ser entregues, IMPRETERIVELMENTE, 
durante o período de inscrição, considerando a prorrogação das inscrições, ou seja, até 5 de janeiro de 2018, EXCLUSIVAMENTE, no 
Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de São Vicente, localizado na Avenida Capitão Mor de Aguiar, 695, Parque Bitaru - São Vicente/SP, 
das 8h às 12h e das 13h às 17h. 
 
Permanecem inalterados os demais itens do Edital nº01/2017 do Processo Seletivo do Instituto de Gestão Educacional e Valorização do 

Ensino. 

E para que chegue ao conhecimento dos interessados, é expedido o presente Edital. 

 

Campinas, 3 de janeiro de 2018. 

 
PAULO VINÍCIUS ZIMARO  

Diretor Administrativo Financeiro do IGEVE 

 

 


