
 
Prorrogação das Inscrições do Processo Seletivo 01/2020 

Devido à crise decorrente da pandemia provocada pelo Covid-19, a Fust decidiu prorrogar o período de inscrição do Processo 

Seletivo 01/2020, conforme abaixo: 

Onde se lê: 
III - DAS INSCRIÇÕES 
1. As inscrições para o Processo Seletivo estarão abertas no período de no período de 05 de março a 01 de abril de 2020. 
Leia - se: 
1. As inscrições para o Processo Seletivo estarão abertas no período de no período de 05 de março a 27 de abril de 2020. 
 
Onde se lê: 
III - DAS INSCRIÇÕES 
2. A data limite para o pagamento das inscrições será o dia 02 de abril de 2020. 
Leia - se: 
2. A data limite para o pagamento das inscrições será o dia 28 de abril de 2020. 
 
Onde se lê: 
5.4 Não será aceito pagamento da taxa de inscrição por depósito em caixa eletrônico, por meio de cartão de crédito, via postal, 

fac-símile (fax), transferência ou depósito em conta corrente, DOC, ordem de pagamento ou depósito comum em conta 
corrente, condicional ou fora do período de inscrição (05/03 à 01/04/2020) ou por qualquer outra via que não as especificadas 
neste Edital.  

Leia - se: 
5.4 Não será aceito pagamento da taxa de inscrição por depósito em caixa eletrônico, por meio de cartão de crédito, via postal, 

fac-símile (fax), transferência ou depósito em conta corrente, DOC, ordem de pagamento ou depósito comum em conta 
corrente, condicional ou fora do período de inscrição (05/03 a 27/04/2020) ou por qualquer outra via que não as especificadas 
neste Edital.  

 
Onde se lê: 
III - DAS INSCRIÇÕES 
6. A EPTS divulgará a relação das inscrições indeferidas (canceladas, por falta de pagamento ou por terem sido realizadas fora de 

prazo) no site: www.epts.com.br, no dia 09 de abril de 2020. O candidato cujo número de inscrição constar da Lista dos 
Indeferidos deverá encaminhar para o setor de concursos o comprovante de pagamento do boleto, por e-mail, 
concurso@epts.com.br, até o dia 14 de abril de 2020.  

Leia - se: 
6. A EPTS divulgará a relação das inscrições indeferidas (canceladas, por falta de pagamento ou por terem sido realizadas fora de 

prazo) no site: www.epts.com.br, no dia 30 de abril de 2020. O candidato cujo número de inscrição constar da Lista dos 
Indeferidos deverá encaminhar para o setor de concursos o comprovante de pagamento do boleto, por e-mail, 
concurso@epts.com.br, até o dia 06 de maio de 2020.  

 
Onde se lê: 
III - DAS INSCRIÇÕES 
6.1 A relação candidato por vaga será publicada a partir do dia 17 de abril de 2020, no site www.epts.com.br 
Leia - se: 
6.1 A relação candidato por vaga será publicada a partir do dia 19 de maio de 2020, no site www.epts.com.br 
 
Onde se lê: 
III - DAS INSCRIÇÕES 
17.  Às 24h de 01 de abril de 2020, o Formulário de Inscrição não estará mais disponível no site www.epts.com.br 
Leia - se: 
17.  Às 24h de 27 de abril de 2020, o Formulário de Inscrição não estará mais disponível no site www.epts.com.br 
 
Onde se lê: 
IV - DA INSCRIÇÃO PARA CANDIDATO COM DEFICIÊNCIA  
6. Os benefícios previstos nos itens 5.1 e 5.2, deverão ser requeridos por escrito, durante o período das inscrições (05/03 à 

01/04/2020). O candidato deverá encaminhar à EPTS pessoalmente ou por SEDEX, envelope, conforme modelo abaixo: 
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Leia - se: 
6. Os benefícios previstos nos itens 5.1 e 5.2, deverão ser requeridos por escrito, durante o período das inscrições (05/03 a 

27/04/2020). O candidato deverá enviar seu requerimento e justificativas para o e-mail concurso@epts.com.br 
 
Onde se lê: 
IV - DA INSCRIÇÃO PARA CANDIDATO COM DEFICIÊNCIA  
15. Será divulgada, a partir do dia 17 de abril de 2020, no site www.epts.com.br a relação de candidatos que tiveram deferidos 

ou indeferidos os pedidos de atendimento especial para a realização das provas. 
Leia - se: 
15. Será divulgada, a partir do dia 19 de maio de 2020, no site www.epts.com.br a relação de candidatos que tiveram deferidos 

ou indeferidos os pedidos de atendimento especial para a realização das provas. 
 

 

 

Taubaté, 24 de março de 2020. 

 

 

Katia Andraus Moutinho 

Presidente da Comissão do Processo Seletivo 
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