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RETIFICAÇÃO 001/2021 AO EDITAL DE SELEÇÃO N° 01/2021
CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR MUNICIPAL PROFESSOR JOSÉ BISPO

O Município de Picos - PI, neste ato representado pelo Excelentíssimo
Prefeito Municipal, o Sr. Gil Marques de Medeiros, no uso de suas atribuições
legais, torna público o Processo de Seleção de vagas para alunos que
concluíram ou estão concluindo a última série do Ensino Médio, ou
equivalente, provenientes da Rede de Ensino Público, conforme as
condições definidas neste Edital.

2 - DA INSCRIÇÃO
2.1 - A inscrição é gratuita e somente poderá ser feita pelo candidato ou
procurador devidamente munido de Procuração pública;
2.2 - As inscrições serão realizadas exclusivamente na Prefeitura Municipal
de Picos, 1° andar.
2.3 - As inscrições poderão ser realizadas entre os dias 22 de
fevereiro e 16 de março de 2021, no horário das OShs às 14h.

5. DO PROCESSO SELETIVO

5.1-0 Processo de Seleção constará de uma Prova Objetiva, que será
realizada em etapa única, no dia 21 de março de 2021, com início às 9hs,
em local a ser divulgado no site oficial do Município de Picos- PI
(www.picos.pi.gov.br), após o período de inscrição.

6 - DA CLASSIFICAÇÃO DOS CANDIDATOS
6.1 - A classificação final do Processo Seletivo será divulgada no dia 26
de Março de 2021 na Prefeitura Municipal de Picos e no site oficiai do
Município (www.picos.pi.gov.br);

8. DAS AULAS

8.1 As aulas terão início no dia 5 de abril de 2021.

8.2 É obrigatório o comparecimento à aula inaugural, de modo que o
candidato que não comparecer será automaticamente eliminado.
8.3 As aulas serão ministradas de segunda à sexta, das 18:00h às 21:40h,
em local a ser divulgado pela Coordenadoha Municipal da Juventude.
8.4 Existindo a necessidade de aulas aos finais de semana, os alunos serão
avisados previamente no decorrer do cursinho.
8.4 As aulas serão remotas desde o início do cursinho, com a
possibilidade de serem híbridas oa'''prêsènciaís a depender do
posicionamento do Ministério Público, todavia\caso possamos fazer
de forma híbrida ou—totalmente presenoial, necessitará da








