
 

 

DDS/DIVISÃO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO  

 

EDITAL N° 138 DE 06 DE MAIO DE 2021. 

 

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 nova data de aplicação da prova objetiva e da prova de redação, 

para provimento dos cargos de EDUCADOR ESPORTIVO, PEB I e PEB II ARTES, sob organização 

e aplicação da Fundação para o Vestibular da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita 

Filho” – Fundação VUNESP. 

 
Leia-se como segue e não como constou no Edital nº 034 de 06 de fevereiro de 2020. 

 

7.16. Da realização das provas: 

7.16.1. A prova objetiva para os cargos de Educador Esportivo, Professor de Educação Básica I 

e Professor de Educação Básica II – (Artes) e a prova de redação em língua portuguesa (somente 

para os cargos de PEB I e PEB II - Artes) tem data prevista para sua realização em 27 de JUNHO 

DE 2021 conforme quadro abaixo, devendo o candidato observar, total e atentamente, o disposto 

nos itens e subitens deste Capítulo, não podendo ser alegada qualquer espécie de 

desconhecimento: 

 

Para os cargos de 

códigos 
Período 

De 001 e 003 Manhã – fechamento dos portões 09h 

 

 

 

 

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 seis dias de mês de maio do ano de dois mil e vinte e um. 

 



 

 

 
ANEXO III – CRONOGRAMA PREVISTO 

 
 

ATIVIDADES DATAS PREVISTAS 
Publicação: 
- convocação para a prova objetiva. 

18/06/2021 

Aplicação: 
- Prova objetiva 
- Prova de redação (somente para o cargo de PEB I e PEB II - Artes) 

27/06/2021 

Disponibilização (no site www.vunesp.com.br, a partir das 10 horas): 
- Caderno de questões da prova objetiva;  
Publicação: 
- Gabarito da prova objetiva. 

29/06/2021 

Período de recurso referente: 
- dos gabaritos das provas objetivas  

DE 30/06 A 01/07/2021 

Publicação de Edital dos Resultados: 
- Análise de recurso(s) referente(s) aos gabaritos das provas objetivas; 
- Divulgação da nota da prova objetiva;  
- Habilitados que terão a prova de redação corrigida (somente para o cargo PEB I e PEB II - Artes)  

21/07/2021 

Período de recurso referente: 
- Vista da Folha de Resposta da prova objetiva. 
- Pontuação da prova objetiva. 
- Habilitados que terão a prova de redação corrigida 

DE 22 A 23/07/2021 

Publicação de Edital dos Resultados: 
- Análise de recurso(s) referente(s) a pontuação da prova objetiva; 

05/08/2021 

Publicação de Edital de Resultados: 
- Nota da prova de Redação 

05/08/2021 

Período de Recurso contra a nota da prova de Redação 06/08 E 09/08/2021 
Publicação de Edital de Resultados: 
Contra a nota da prova de redação 

26/08/2021 

Convocação para Entrega de Títulos via upload de documentos 26/08/2021 

Entrega de Títulos entrega via upload de documentos De 30/08 a 03/09/2021 

Resultado da pontuação da entrega de títulos e classificação prévia A definir 

Período de recurso A definir 

Resultado Final – Classificação  Final A definir 

Homologação A definir 

 

https://www.grancursosonline.com.br/assinatura-ilimitada

