
ERRATA NO 01/FPTEC/2022 - RETIFICA 0 EDITAL NO 27/ FPTEC/2022

PROCESSO SEINO 8110.2019/0000458-5

A Fundação Paulistana de Educação, Tecnologia e Cultura, informa a seguinte retificação do EDITAL

n' 27FPTEC/2022, referente ao processo seletivo para ingresso nos cursos técnicos oferecidos pela

Escola Municipalde Educação Profissionale Saúde Pública Prof. Makiguti, processo administrativo

n' 8110.2019/0000458-5, publicado no Diário Oficialda Cidade em 09 de novembro de 2022:

Na cláusula 6.1 do edital, onde se lia

'$6.1. a Prova objetiva será realizada na cidade de São Paulo/SP, na data prevista de 17 de
dezembro de 2022, no período matutino, em locais e horários a serem comunicados oportunamente

por meio de Editalde Convocação para a Prova Objetiva, disponibilizado na internet, no endereço

www.vunesp. com.br'
leia-se

$6.1. a Prova objetiva será realizada na cidade de São Paulo/SP, na data prevista de 17 de
dezembro de 2022, no período vespertino, em locais e horários a serem comunicados oportunamente

por meio de Editalde Convocação para a Prova Objetiva, disponibilizado na internet, no endereço
www.vunesp. com.br'

onde se lia

$10.2. No caso de igualde na nota final. dar-se-á preferência sucessivamente ao (a) candidato(a)
que

l0.2.1. Estiver com idade igualou superior a 60 (sessenta) anos, até o último dia de inscrição neste

Processo Seletivo, na forma do disposto no parágrafo único do art. 27, da Lei Federaln' l0.741, de

OI de outubro de 2003 (Estatuto do Idoso);

l0.2,2. Obtiver maior nota na Redação em Língua Portuguesas

l0.2.3. Obtiver maior nota na Redação em Língua Portuguesas

1012.4:ITiver maior idades

l0,2.5. Tiver menor número de inscrição

leia-se

$10.2. No caso de lgualde na nota final. dar-se-á preferência sucessivamente ao(a) candidato(a)
que:

l0.2.1. Estiver com idade igualou superior a 60 (sessenta) anos, até o último dla de inscrição neste

Processo Seletivo, na forma do disposto no parágrafo único do art. 27, da Lei Federaln' l0.741, de

OI de outubro de 2003 (Estatuto do Idoso);

l0.2.2. Obtiver maior nota na prova de Língua Portuguesas

l0.2.3. Obtiver maior nota na prova de Matemática:

l0.2.4. Tiver maior idade:

l0.2.5. Tiver menor número de inscrição.


