
 
 

 
CÂMARA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS 

 
ERRATA DO EDITAL Nº 01/2019 

 
 
A Câmara Municipal de Penápolis e o Centro de Integração Empresa-Escola – CIEE 
tornam pública a retificação do Edital 01/2019. 
 
 
Onde se lê: 

2.1 – As inscrições serão realizadas a partir do dia 17/10/2019 até às 23h59 horas do 

dia 27/10/2019. Para realizar as inscrições acesso o site: www.ciee.org.br. opção 

ESTUDANTES- PROCESSOSSELETIVOS - Ver mais - Consulte os processos 

públicos - Logotipo da Câmara de Penápolis. 

  

2.6 - O candidato trans (travesti ou transexual) que desejar atendimento pelo NOME 

SOCIAL e ainda não possui os documentos oficiais retificados com o seu nome, 

poderá solicitá-lo pelo e-mail recursos.aracatuba@ciee.org.br até o dia 27 de outubro 

de 2019 (período de inscrição). 

 

4.1 - O Processo Seletivo será realizado no dia 03/11/2019, às 10h00 horas na cidade 

de Penápolis, Estado de São Paulo, com duração máxima de 2 (duas) horas. O local 

de prova será divulgado no site do CIEE (www.ciee.org.br) a partir do dia 30/10/2019. 

 

5.7 - O gabarito será publicado no dia 04/11/2019, no site do CIEE www.ciee.org.br e 

no site da Câmara Municipal de Penápolis www.camaradepenapolis.sp.gov.br. 

 

7.4 - A classificação final dos candidatos será publicada no dia 22/11/2019 no site do 

CIEE www.ciee.org.br e no site da Câmara Municipal de Penápolis 

www.camaradepenapolis.sp.gov.br. 

 

RESUMO DO EDITAL N° 01/2019 

PROCESSO SELETIVO DE ESTAGIÁRIOS 

 

 INSCRIÇÕES: As inscrições serão realizadas a partir do dia 17/10/2019 até às 23h59 

horas do dia 27/10/2019. Para realizar as inscrições acesso o site: www.ciee.org.br. 

opção ESTUDANTES - PROCESSOSSELETIVOS - Ver mais - Consulte os processos 

públicos - Logotipo da Câmara de Penápolis;  

Local da Prova: O local de prova será divulgado no site do CIEE (www.ciee.org.br). a 

partir do dia 30/10/2019.  

Dia da Prova: 03/11/2019  

Horário da Prova: 10h00 

 

 

http://www.camaradepenapolis.sp.gov.br/
http://www.camaradepenapolis.sp.gov.br/
http://www.ciee.org.br/


 
 

Leia-se: 

2.1 – As inscrições serão realizadas a partir do dia 17/10/2019 até às 23h59 horas do 

dia 24/11/2019. Para realizar as inscrições acesso o site: www.ciee.org.br. opção 

ESTUDANTES- PROCESSOSSELETIVOS - Ver mais - Consulte os processos 

públicos - Logotipo da Câmara de Penápolis. 

 

2.6 - O candidato trans (travesti ou transexual) que desejar atendimento pelo NOME 

SOCIAL e ainda não possui os documentos oficiais retificados com o seu nome, 

poderá solicitá-lo pelo e-mail recursos.aracatuba@ciee.org.br até o dia 24 de 

novembro de 2019 (período de inscrição). 

 

4.1 - O Processo Seletivo será realizado no dia 01/12/2019, às 10h00 horas na cidade 

de Penápolis, Estado de São Paulo, com duração máxima de 2 (duas) horas. O local 

de prova será divulgado no site do CIEE (www.ciee.org.br) a partir do dia 27/11/2019. 

 

5.7 - O gabarito será publicado no dia 03/12/2019, no site do CIEE www.ciee.org.br e 

no site da Câmara Municipal de Penápolis www.camaradepenapolis.sp.gov.br. 

 

7.4 - A classificação final dos candidatos será publicada no dia 20/12/2019 no site do 

CIEE www.ciee.org.br e no site da Câmara Municipal de Penápolis 

www.camaradepenapolis.sp.gov.br. 

 

RESUMO DO EDITAL N° 01/2019 

PROCESSO SELETIVO DE ESTAGIÁRIOS 

 

 INSCRIÇÕES: As inscrições serão realizadas a partir do dia 17/10/2019 até às 23h59 

horas do dia 24/11/2019. Para realizar as inscrições acesso o site: www.ciee.org.br. 

opção ESTUDANTES - PROCESSOSSELETIVOS - Ver mais - Consulte os processos 

públicos - Logotipo da Câmara de Penápolis;  

 

Local da Prova: O local de prova será divulgado no site do CIEE (www.ciee.org.br). a 

partir do dia 27/11/2019.  

 

Dia da Prova: 01/12/2019  

 

Horário da Prova: 10h00 

 

 

Penápolis, 31 de outubro de 2019. 

Centro de Integração Empresa Escola – CIEE 

http://www.camaradepenapolis.sp.gov.br/
http://www.camaradepenapolis.sp.gov.br/
http://www.ciee.org.br/

