
FUNDAÇÃO MUNICIPAL PARA EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA – FUMEC 
 

CONCURSO PÚBLICO PARA OS CARGOS DE AGENTE ADMINISTRATIVO, DE ADMINISTRADOR E 
DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II – EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 

(ref. CONCURSO PÚBLICO N° 001/2020) 
 
 

EDITAL Nº 07/2020 
SUSPENSÃO DA DATA DE APLICAÇÃO DAS PROVAS   E  INFORMAÇÃO REF.PUBLICAÇÃO DE 

ANÁLISE DE RECURSOS CONFORME ESPECIFICA 
 
 

A  Fundação Municipal para Educação Comunitária – FUMEC  e  a  Fundação  VUNESP –  no 
que se refere ao Concurso Público para os cargos de Agente Administrativo, de Administrador e de 
Professor de Educação Básica II – Educação de Jovens e Adultos  –  comunicam que: 

1) a aplicação das provas objetivas (para todos os cargos em Concurso) e  da  
prova de títulos  (para  o  cargo  de  Professor de Educação Básica II – Educação de Jovens e 
Adultos) marcadas para o dia  24  de maio de 2020  foram temporariamente suspensas devido à  pandemia 
COVID-19 e por força dos Decretos Estaduais  nº 64.881, de 22.03.2020, e  nº  64.946, de 17. 04.2020 e do 
Decreto Municipal nº 20.782, de 21.03.2020. A(s) nova(s) data(s) de aplicação das referida(s) provas 
será(ão) informada(s) oportunamente aos candidatos inscritos assim que a situação permita a sua 
aplicação;  

2) o edital de análise de recurso(s) relativo(s) à participação de candidato como pessoa 
com deficiência, relativo(s) à participação de candidato como negro, relativo(s) à participação de candidato 
com a condição de jurado e relativo(s) à participação de candidato com condição especial para a  realização 
da(s) prova(s) será  publicado  em 20.05.2020; e  

3) o edital de análise de recurso(s) relativo(s) à participação de candidato com  
tratamento social e uso de nome social de candidatos  será publicado em 20.05.2020. 

E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar desconhecimento, é 
expedido o presente Edital. 

 
Campinas, 06 de maio de 2020 

 
Solange Villon Kohn Pelicer 

Secretária Municipal de Educação e Presidente da FUMEC 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 


