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EDITAL DE DIVULGAÇÃO DA LISTA DE CLASSIFICAÇÃO  

PROCESSO DE INSCRIÇÃO DE ASSISTENTES DE ALFABETIZAÇÃO PARA 

ATUAÇÃO NO PROGRAMA TEMPO DE APRENDER 

 

A Prefeitura Municipal de Tatuí, através da Secretaria Municipal da Educação (SME), nos 

termos do Edital N° 01/2021-SME, TORNA PÚBLICO a lista de CLASSIFICAÇÃO dos inscritos 

habilitados no Processo de Inscrição de Assistentes de Alfabetização para atuação no Programa 

Tempo de Aprender. Os candidatos poderão interpor recursos contra a classificação, nos dias 19 e 

20 de outubro de 2021, até às 23h59, conforme:  

1. Será admitido recurso quanto a classificação, no prazo supracitado. 

2. O recurso deverá ser dirigido à Secretária Municipal da Educação, Professora 

Elisângela da Costa Rosa Cecílio, devendo o candidato utilizar a ferramenta Google Formulários, 

no endereço https://forms.gle/6XSGVdBjb9oQdaYY9 

3. Não será aceito recurso interposto por meio de fax, e-mail, protocolado pessoalmente, 

ou por qualquer outro meio além do previsto neste Edital. 

4. Não serão aceitos: pedidos de revisão de recurso; recurso de recurso e recurso contra 

a Classificação Final Definitiva.  

5. Somente serão apreciados os recursos interpostos dentro do prazo estabelecido e que 

possuírem fundamentação / argumentação lógica e consistente, que permitam sua adequada 

avaliação. 

6. Quando o recurso se referir a pontuação da Formação Escolar deverá ser anexado as 

cópias de todos os títulos do candidato, e a decisão será tomada mediante análise da Comissão de 

Atribuição da Secretaria Municipal da Educação/2021.  

7. Quando o recurso se referir a pontuação do tempo de atuação no Magistério deverá 

ser anexada uma Declaração emitida pela unidade de ensino, Secretaria da Educação ou Diretoria 

de Ensino, na qual conste a função exercida e o período de exercício. 

8. A classificação divulgada poderá ser alterada, em função dos recursos interpostos. 

9. A decisão do deferimento ou indeferimento de recurso será publicada nas redes 

oficiais do município, a partir das 16h, do dia 25/10/2021. Para tomar conhecimento da manifestação 

proferida pela Comissão de Atribuição da Secretaria Municipal da Educação/2021 o candidato 

deverá acessar essas redes oficiais.  

10. A Classificação Final e Definitiva será publicada, a partir das 16h, do dia 27/10/2021. 

 

Ressalta-se que a convocação do primeiro classificado dependerá da transferência de 

recursos por parte do MEC/FNDE às Unidades Escolares. 

 

Tatuí, 18 de outubro de 2021 

 

_____________________________ 
                                                                                                         Elisângela da Costa Rosa Cecílio 

Secretária Municipal da Educação de Tatuí 
 

https://forms.gle/6XSGVdBjb9oQdaYY9

