RETIFICAÇÃO DO EDITAL DO VESTIBULINHO 2019 DA EM PRESIDENTE
TANCREDO DE ALMEIDA NEVES

II - DAS INSCRIÇÕES
ONDE SE LÊ:

2.2- As inscrições serão feitas somente por via Internet, no site:
www.ubatuba.sp.gov.br a partir das 9h do dia 24/09/2018 até o dia
11/10/2018. O candidato deverá imprimir a ficha de inscrição.
LEIA-SE

2.2- As inscrições serão feitas somente por via Internet, no site:
www.ubatuba.sp.gov.br a partir das 9h do dia 24/09/2018 até o dia 1º DE
NOVEMBRO DE 2018. O candidato deverá imprimir a ficha de inscrição.
ONDE SE LÊ:

2.3 – A taxa de inscrição é de R$ 25,00 (vinte e cinco reais) e deverá ser paga,
exclusivamente, na secretaria da Escola Tancredo Neves até a data limite de
11/10/2018, através da apresentação da ficha de inscrição devidamente
preenchida e impressa, via internet. Atenção ao horário do expediente da
secretaria da escola: de 2ª a 6ª feira, das 14h00 às 17h00 e das 19h00 às
21h00.
LEIA-SE

2.3 – A taxa de inscrição é de R$ 25,00 (vinte e cinco reais) e deverá ser paga,
exclusivamente, na secretaria da Escola Tancredo Neves até a data limite de
1º DE NOVEMBRO DE 2018, através da apresentação da ficha de inscrição
devidamente preenchida e impressa, via internet. Atenção ao horário do
expediente da secretaria da escola: de 2ª a 6ª feira, das 14h00 às 17h00 e
das 19h00 às 21h00.

III - DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS
ONDE SE LÊ:

3.1- A prova será realizada no dia 20/10/2018 (sábado), às 13:00h, nas
dependências da E.M. Presidente Tancredo de Almeida Neves, na Av. Rio
Grande do Sul, 600 - Centro - Ubatuba-SP e, se necessário, serão utilizadas
outras escolas da Região Central da cidade.
LEIA-SE

3.1- A prova será realizada no dia 10 DE NOVEMBRO DE 2018 (sábado),
às 13:00h, nas dependências da E.M. Presidente Tancredo de Almeida Neves,
na Av. Rio Grande do Sul, 600 - Centro - Ubatuba-SP e, se necessário, serão
utilizadas outras escolas da Região Central da cidade.

IV - DA PUBLICAÇÃO DOS ATOS
ONDE SE LÊ:

4 - O GABARITO da prova será publicado no site www.ubatuba.sp.gov.br , e
no mural da Escola no dia 23/10/2018.
LEIA-SE

4 - O GABARITO da prova será publicado no site www.ubatuba.sp.gov.br , e
no mural da Escola no dia 13 DE NOVEMBRO DE 2018.
ONDE SE LÊ:

4.1 A lista com a classificação dos Candidatos aprovados será publicada no site
www. ubatuba.sp.gov.br e afixada nos murais da E.M. Presidente Tancredo de
Almeida Neves e da Secretaria Municipal de Educação, no dia 20/11/2018.

LEIA-SE

4.1 A lista com a classificação dos Candidatos aprovados será publicada no site
www. ubatuba.sp.gov.br e afixada nos murais da E.M. Presidente Tancredo de
Almeida Neves e da Secretaria Municipal de Educação, no dia 30 DE
NOVEMBRO DE 2018.
Ubatuba, 10 de outubro de 2018.

