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PROCESSO SELETIVO Nº. 002/2020 

EDITAL Nº. 120/2020 

A FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO MUNICÍPIO DE ASSIS, no uso de suas atribuições, torna pública a 
RETIFICAÇÃO junto ao Edital do Processo Seletivo, para nele fazer constar que: 

Onde se lê: 
 
8. As inscrições... 
e) Após 2 (dois) dias úteis o candidato deverá acessar, no endereço eletrônico www.fema.edu.br/concursos, o 
mesmo local onde realizou a inscrição, imprimir o boleto no link indicado e realizar o pagamento da taxa de 
inscrição, no valor de R$ 40,00 (quarenta reais) até a data de vencimento 26 de novembro de 2020 constante 
no documento. 
 
13. Caberá ao candidato acompanhar por meio do endereço eletrônico www.fema.edu.br/concursos, onde 
realizou a inscrição, a confirmação do processamento do seu boleto, após o dia 27 de novembro de 2020, se 
o mesmo foi creditado corretamente. No caso de constatar que sua inscrição continua como NÃO EFETIVADA, 
o mesmo deverá, até o dia 29 de novembro de 2020, encaminhar um e-mail para femaconcursos@gmail.com, 
informando seus dados (CPF, nome completo e número de inscrição) e anexando cópia do comprovante de 
pagamento. O candidato será informado da alteração ou não em até 24 (vinte e quatro) horas úteis após o 
envio do e-mail, quando será comunicado por e-mail sobre a situação. 
 
20. A partir de 30 de novembro de 2020, o candidato deverá conferir no endereço eletrônico 
www.fema.edu.br/concursos a homologação da inscrição. Caso seja detectada falta de informação, o candidato 
deverá entrar em contato por meio do e-mail femaconcursos@gmail.com, até o dia 01 de dezembro de 2020, 
para verificar o ocorrido. 
 
46. A prova objetiva ocorrerá no dia 06/12/2020, no município de Tarumã, conforme a tabela a seguir. 
 
79. A prova de títulos será nos dias 08 e 09 de dezembro de 2020, das 09:00 horas às 15:00 horas, na 
Escola Municipal “Gilberto Lex”, situada na Avenida Sabiá, n.º 740, Vila dos Lagos, nesta cidade de 
Tarumã/SP. 
 
 
 
Leia-se: 
 
8. As inscrições... 
e) Após 2 (dois) dias úteis o candidato deverá acessar, no endereço eletrônico www.fema.edu.br/concursos, o 
mesmo local onde realizou a inscrição, imprimir o boleto no link indicado e realizar o pagamento da taxa de 
inscrição, no valor de R$ 40,00 (quarenta reais) até a data de vencimento 03 de dezembro de 2020 constante 
no documento. 
 
13. Caberá ao candidato acompanhar por meio do endereço eletrônico www.fema.edu.br/concursos, onde 
realizou a inscrição, a confirmação do processamento do seu boleto, após o dia 04 de dezembro de 2020, se 
o mesmo foi creditado corretamente. No caso de constatar que sua inscrição continua como NÃO EFETIVADA, 
o mesmo deverá, até o dia 06 de dezembro de 2020, encaminhar um e-mail para femaconcursos@gmail.com, 
informando seus dados (CPF, nome completo e número de inscrição) e anexando cópia do comprovante de 
pagamento. O candidato será informado da alteração ou não em até 24 (vinte e quatro) horas úteis após o 
envio do e-mail, quando será comunicado por e-mail sobre a situação. 
 
20. A partir de 07 de dezembro de 2020, o candidato deverá conferir no endereço eletrônico 
www.fema.edu.br/concursos a homologação da inscrição. Caso seja detectada falta de informação, o candidato 
deverá entrar em contato por meio do e-mail femaconcursos@gmail.com, até o dia 08 de dezembro de 2020, 
para verificar o ocorrido. 
 
46. A prova objetiva ocorrerá no dia 13/12/2020, no município de Tarumã, conforme a tabela a seguir. 
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79. A prova de títulos será nos dias 15 e 16 de dezembro de 2020, das 09:00 horas às 15:00 horas, na 
Escola Municipal “Gilberto Lex”, situada na Avenida Sabiá, n.º 740, Vila dos Lagos, nesta cidade de 
Tarumã/SP. 
 
 

Tarumã, 30 de novembro de 2020. 

 
OSCAR GOZZI 

Prefeito de Tarumã 
 
 
 
 

GLEYSON RAMOS GUIMARÃES LIMA 
Presidente da Comissão 

 
 
 
 

Informações 

 

Fundação Educacional do Município de Assis – Fema 

Endereço: Avenida Getúlio Vargas, 1200. 
Vila Nova Santana – Assis/SP. 
E-mail: concursotaruma@femanet.com.br. 
Site: www.fema.edu.br/concursos.  

 

Prefeitura Municipal de Tarumã 

Endereço: Rua Aroeira, 482, Vila das Árvores. 
CEP 19820-000. 
Telefone/Fax: (18) 3373-4500. 
Site: www.taruma.sp.gov.br  
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