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EDITAL DE SELEÇÃO DE CANDIDATOS A MONITORIA DE APOIO V (ASSISTÊNCIA À 
EDUCAÇÃO ESPECIAL E INCLUSIVA E APOIO) - Reserva de Vagas 

 
 
 
 
 
 
 
 

ERRATA 
 

Onde se lê: 
 

4. DISPOSIÇÕES GERAIS 
4.1. Casos omissos ou não previstos no presente edital serão julgados pela comissão encarregada do presente 
processo seletivo. 
4.2. A qualquer tempo este Edital poderá ser revogado ou anulado, no todo ou em parte, seja por decisão 
unilateral do Centro Pedagógico, seja por motivo de interesse público ou exigência legal, sem que isso implique 
direito ou indenização ou reclamação de qualquer natureza.  
4.3. Este edital terá validade de dois meses, contados a partir da divulgação do resultado do edital. 
Em caso de dúvidas referentes a este Edital, enviar e-mail para copedcp@gmail.com. 
 
 
Leia-se: 
 
4. DISPOSIÇÕES GERAIS 
4.1. Casos omissos ou não previstos no presente edital serão julgados pela comissão encarregada do presente 
processo seletivo. 
4.2. A qualquer tempo este Edital poderá ser revogado ou anulado, no todo ou em parte, seja por decisão 
unilateral do Centro Pedagógico, seja por motivo de interesse público ou exigência legal, sem que isso implique 
direito ou indenização ou reclamação de qualquer natureza.  
4.3. Este edital terá validade de seis meses, contados a partir da divulgação do resultado do edital. 
Em caso de dúvidas referentes a este Edital, enviar e-mail para copedcp@gmail.com. 
4.4. Os candidatos aprovados neste edital poderão ser aproveitados para admissão como bolsistas do Programa 
Imersão Docente: Projeto Educação Especial, quando houver vaga para bolsista pagos pela escola, observando-
se a ordem de classificação. 
Em caso de dúvidas referentes a este Edital, enviar e-mail para copedcp@gmail.com. 
 

 

Marcos Elias Sala 
Diretor 


		2023-01-25T15:16:03-0300
	Marcos Elias Sala




