
 
Comunicado de Adiamento da aplicação da Prova 

Devido à crise decorrente da pandemia provocada pelo Covid 19, a Fust resolveu novamente adiar/alterar a data de 

aplicação da prova do Processo Seletivo Edital 02/2020, conforme abaixo: 

Onde se lê: 

VI - DA PROVA OBJETIVA E SUA REALIZAÇÃO 

2. A aplicação da Prova Objetiva está prevista para o dia 26 de abril de 2020, com o fechamento do portão, 

impreterivelmente, às 9 (nove) horas, não sendo admitidos quaisquer candidatos retardatários. O procedimento de 
fechamento do portão será registrado em ata, sendo colhida a assinatura do porteiro e do próprio Coordenador da unidade, 
assim como de dois candidatos, testemunhas do fato. 

Leia-se: 

2. A aplicação da Prova Objetiva está prevista para o dia 05 de julho de 2020, com o fechamento do portão, 

impreterivelmente, às 9 (nove) horas, não sendo admitidos quaisquer candidatos retardatários. O procedimento de 
fechamento do portão será registrado em ata, sendo colhida a assinatura do porteiro e do próprio Coordenador da unidade, 
assim como de dois candidatos, testemunhas do fato. 

 

Onde se lê: 

3. O local da aplicação da Prova objetiva será publicado no dia 17 de abril de 2020, no site www.epts.com.br, por meio de Edital 
de Convocação. 

Leia-se: 
3. O local da aplicação da Prova objetiva será publicado no dia 29 de junho de 2020, no site www.epts.com.br, por meio de 

Edital de Convocação. 
 

Onde se lê: 

VIII – DO JULGAMENTO DA PROVA OBJETIVA 

4. O Gabarito Oficial Preliminar será divulgado no dia 27 de abril de 2020, no site www.epts.com.br  

5. A relação dos aprovados e não aprovados e os Gabaritos Oficiais Definitivos será publicada no dia 07 de maio de 2020, no 

site www.epts.com.br 
Leia-se: 
VIII – DO JULGAMENTO DA PROVA OBJETIVA 

4. O Gabarito Oficial Preliminar será divulgado no dia 06 de julho de 2020, no site www.epts.com.br  

5. A relação dos aprovados e não aprovados e os Gabaritos Oficiais Definitivos será publicada no dia 15 de julho de 2020, no 

site www.epts.com.br 
 
Onde se lê: 

IX – DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE - CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR  

7. Os Critérios de Desempate – Classificação Preliminar estará disponível no site www.epts.com.br no dia 13 de maio de 
2020.  

Leia-se: 

7. Os Critérios de Desempate – Classificação Preliminar estará disponível no site www.epts.com.br no dia 20 de julho de 
2020.  

 

Onde se lê: 

X – DA CLASSIFICAÇÃO FINAL  

1. A Classificação Final será publicada no dia 20 de maio de 2020, no site www.epts.com.br e no Jornal Diário de Taubaté. 

Leia-se: 

1. A Classificação Final será publicada no dia 23 de julho de 2020, no site www.epts.com.br e no Jornal Diário de Taubaté. 

 
Onde se lê: 

XI – DOS RECURSOS 
5. A decisão do deferimento ou indeferimento de recurso será divulgada no site www.epts.com.br a partir do dia 05/05/2020 

(questões e gabarito); de pontuação, a partir do dia 12/05/2020 e os critérios de desempate, a partir do dia 18/05/2020. 
Leia-se: 
5. A decisão do deferimento ou indeferimento de recurso será divulgada no site www.epts.com.br a partir do dia 14/07/2020 

(questões e gabarito); de pontuação, a partir do dia 17/07/2020 e os critérios de desempate, a partir do dia 22/07/2020. 
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Taubaté, 11 de maio de 2020 

 

Presidente da Comissão do Processo Seletivo 

 

 

 

 

 

 

 

 


