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1º ADITIVO AO EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 106/2016 PARA SELEÇÃO DE ESTAGIÁRIOS  
   
O DIRETOR PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE ARTE E CULTURA DE UBATUBA – FUNDART, no uso de suas 
atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Municipal nº 3.720 de 26 de dezembro de 2013, no Decreto 
Municipal nº 6.433, de 11/07/2016, e de acordo com o disposto na Lei Federal nº 11.788, de 25/09/2008, e 
considerando a necessidade de alterações no respectivo EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 106/2016 PARA 
SELEÇÃO DE ESTAGIÁRIOS, TORNA PÚBLICO, o seguinte:  
 
1. DO CRONOGRAMA, DO PROCESSO SELETIVO E DA REDAÇÃO 
1.1. Altera-se o previsto no item 4. e 5.3. do Edital, para fazer-se constar que o data da Publicação da Lista de 
Inscritos será no dia 20 de dezembro de 2016.  
1.2. Altera-se o previsto no item 5.4. e  6.2 do Edital, para fazer-se constar que a prova será realizada no dia 21 
de dezembro de 2016, às 15 horas, nas dependências da Escola Estadual Dr. Esteves da Silva, na Rua 
Jordão Homem da Costa, nº 02, Centro, nesta cidade de Ubatuba. 
1.3. Altera-se o previsto no item 4. e 5.4.do Edital, para fazer-se constar que a data da Publicação do Resultado 
das Provas será no dia no dia 28 de dezembro de 2016.  
1.4. O tempo de realização da prova será de 02 (duas) horas, compreendendo o horário das 15h às 17h. 
1.5. Os candidatos deverão apresentar-se 30 (trinta) minutos antes do horário previsto para o início das 
provas, portanto, documento de identificação oficial e caneta de tinta azul ou preta. 
1.6. Não será permitida consulta a qualquer espécie de material. 
1.7. O não comparecimento do candidato para a realização da prova, no dia e horário previsto, será o mesmo 
eliminado do processo seletivo. 
1.8. O tema da redação será sorteado, no início das provas, dentre 03 (três) assuntos previamente escolhidos 
pela Fundação de Arte e Cultura de Ubatuba e que abordarão ou estarão relacionados ao MEIO AMBIENTE, 
CARNAVAL e TRABALHO, com possível enfoque de caráter subjetivo, referente à percepção do candidato 
acerca de alguma questão da vida cotidiana do caiçara. 
 
Para que chegue ao conhecimento de todos os interessados, expediu-se o presente do 1º Aditivo ao Edital de 
Processo Seletivo nº 106/2016 para seleção de estagiários. 
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