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 FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

 Comunicado
A Fundação para o Desenvolvimento da Educação - FDE solicita as empresas relacionadas no demonstrativo abaixo, providên-

cias para a entrega das Certidões Negativas de Débitos (CND’s) da SRF, correspondentes às obras relacionadas. Alertamos que a não 
entrega das referidas certidões, sujeitará as empresas à aplicação das penalidades previstas no Instrumento Contratual.

EMPRESA CNPJ 
CONTRATO / ORDEM DE 

SERVIÇO 
OBRA 

PROCESSO 

ADMINISTRATIVO 
CEI 

ANDREOSSI CONSTRUÇÕES E 
EMPREENDIMENTOS LTDA 

00.661.271/0001-98 05/17155/10/03 
EE PROFA LEONOR DA SILVA 

CARRAMONA 
69/00137/13 51.211.30381/70 

CONSTRUTORA CDA LTDA 01.622.503/0001-61 05/01049/07/03 EE/CEL NARCISO PIERONI 69/00136/11 51.034.51493/77 

SHG ENGENHARIA E COMERCIO LTDA 02.642.770/0001-63 05/02950/06/03 EE PROF JOSE NIGRO 69/00102/11 50.070.66234/76 

CEMV COMERCIO CONSTRUTORA E 
ENGENHARIA LTDA 

96.323.530/0001-40 05/00182/08/02 EE/EMEF PAULO VIRGINIO 69/00105/11 46.030.03659/77 

CONSTRUÇÕES CONSULTORIA E OBRAS- 
CCO LTDA 

00.685.378/0001-76 05/02625/07/02 EMEB PROF JOÃO LUIZ CAMPOS 05/00131/10 51.200.61907/77 

CONSTRUÇÕES CONSULTORIA E OBRAS- 
CCO LTDA 

00.685.378/0001-76 05/02625/07/02 

EE PROF FRANCISCO NAPOLEÃO 
MAIA 

69/00173/15 

51.200.44826/76 

EE PRQ RES ALMERINDA CHAVES 51.200.44831/71 

EE PROFA JOCENY VIELA CURADO 51.200.61901/73 

TETO CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E 
EMPREENDIMENTOS LTDA 

45.533.585/0001-43 05/02571/07/02 EE B. CARMO MESSIAS 69/00016/16 46.030.01382/73 

POLY AÇO DO BRASIL CONSTRUÇÕES 
LTDA 

05.282.360/0001-47 05/01961/08/02 EE PROFA HELENA JOSE BONFA 69/00118/15 39.590.01088/73 

FORENGE ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES 
E INCORPORAÇÕES LTDA 

45.951.829/0001-08 69/00939/11/01 DER MOGI MIRIM -SEDE 69/00185/15 51.213.94349/73 

LANDA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES 
LTDA 

01.052.419/0001-50 69/00189/11/01 DER ADAMANTINA - SEDE 69/00196/15 51.213.61995/77 

ARM CONSTRUÇÕES E PRE-MOLDADOS 
LTDA 

02.857.971/0001-88 05/02567/07/02 

EE PROF JOSE DA CONCEIÇÃO HOLTZ 

69/00171/15 

51.159.15122/76 

EE PROFA MARIA FRANCISCA 
DEOCLECIO ARRIVABENE 

51.159.15311/74 

EE PROFA ALTINA MAYNARDES 
ARAUJO 

51.159.15321/70 

JAR CONSTRUTORA COMÉRCIO E 
SERVIÇOS LTDA - EPP 

03.338.679/0001-11 69/01049/12/02 EE PROF AUGUSTO SAES 69/00004/14 51.218.08531/72 

CONFRAN CONSTRUTORA LTDA EPP 97.551.912/0001-93 69/02153/13/02 EE/CEL LUIZ MARTINI 69/00181/15 51.221.97272/72 

FORENGE ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES 
E INCORPORAÇÕES LTDA. 

45.951.829/0001-08 69/01452/12 EE PROFA NAIR DE ALMEIDA 69/00094/15 51.217.84824/75 

POLY AÇO DO BRASIL CONSTRUÇÕES 
LTDA 

05.282.360/0001-47 05/02591/07/02 
EE PROFA MARIA APARECIDA DOS 

SANTOS BRIGOLA 
69/00230/15 51.200.04585/72 

CONSTRUTORA COCAIS LTDA 49.463.805/0001-60 70/00164/11/02 EE PROF JOÃO BOEMER JARDIM 73/00077/15 51.213.37573/76 

FLAVIO GRACIANO EMPREENDIMENTOS 
EPP 

13.970.668/0001-03 72/02089/13/02 EE JOAO RICARDO BORGES LIMA 72/00040/15 51.225.16659/75 

FLAVIO GRACIANO EMPREENDIMENTOS 
EPP 

13.970.668/0001-03 69/01039/14/02 
EE DR WASHINGTON LUIZ PEREIRA 

DE SOUZA 
69/00037/16 51.231.40087/74 

CCB CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 06.938.868/0001-13 73/00590/14/02 EE ALFREDO PAULINO 70/00005/16 51.229.18858/76 

ASTERIA INCORPORAÇÕES E 
CONSTRUÇÕES LTDA 

50.331.313/0001-09 05/00455/09/02 EE JD ZAIRA VI 72/00002/16 51.204.54744/77 

FLAVIO GRACIANO EMPREENDIMENTOS 
EPP 

13.970.668/0001-03 72/00392/14/02 
EE PROF JOAQUIM DE CARVALHO 

TERRA 
70/00004/16 51.229.39413/78 

 SAÚDE

 ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR DA SECRETARIA E DA SEDE

 INSTITUTO DE SAÚDE
 Comunicado
Edital 02/2017 – O Instituto de Saúde, da Coordenadoria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos de Saúde, torna pública 

a Convocação dos candidatos ao Programa de Formação para a Investigação Científica do Instituto de Saúde, no ano de 2018, que 
deverão comparecer para as entrevistas no Instituto de Saúde, Rua Santo Antônio, 590 – Térreo, conforme cronograma abaixo.

Os candidatos deverão comparecer ao local da entrevista 15 minutos antes do horário marcado munidos dos documentos de 
identidade e comprovante de inscrição.

Não haverá segunda chamada para a entrevista seja qual for o motivo alegado.
Dia 22-11-2017 – Sala Anexa A/B – Térreo –
Projeto: A efetividade das intervenções voltadas para solucionar o problema da superlotação dos serviços hospitalares de 

urgência.
Nº DE INSCRIÇÃO NOME HORÁRIO
01 Bruna Florença Cardoso 09:00
02 Carole El Khoury Mansour 09:20
03 Laís Batista de Lima 09:40
04 Fernanda Vieira de Castro Alves 10:00

 COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS

 Comunicado CRH - 21
Promoção por Merecimento/2017
Lista de Classificação das Séries de Classes de Apoio À Pesquisa Científica e Tecnológica
O Coordenador de Saúde, da Coordenadoria de Recursos Humanos, através do Centro de Promoção, do Grupo de Gestão de 

Pessoas, TORNA PÚBLICA, nos termos do artigo 20, do Decreto 42.827, de 21/01/98, a lista de CLASSIFICAÇÃO e as notas atribuídas 
a cada uma das fases, conforme o item 10 e seus subitens do Comunicado CRH 11, de 27-07-2017, D.O. de 28-07-2017, Edital de 
Abertura do Processo Seletivo para fins de PROMOÇÃO POR MERECIMENTO, referente ao exercício de 2017, das classes de Apoio à 
Pesquisa Científica e Tecnológica relacionadas a seguir, por Instituto:

CRITÉRIOS DE DESEMPATE:
A) maior pontuação na prova oral/escrita;
B) maior pontuação na avaliação de trabalho;
C) maior pontuação na avaliação de títulos.
LISTA DE CLASSIFICAÇÃO
INSTITUTO ADOLFO LUTZ
AUXILIAR DE APOIO À PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA
NÍVEL III PARA O NÍVEL IV
TOTAL A SER PROMOVIDO – 02

CLAS N.º INSC. NOME R.G. PROVA ORAL AVAL. TRAB. AVAL. TÍTULO NOTA FINAL

1º 10 Gelsina Candido Neves 7434727 5 50,00 30,00 0,96 80,96
TÉCNICO DE APOIO À PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA
NÍVEL I PARA O NÍVEL II
TOTAL A SER PROMOVIDO – 02

CLAS N.º INSC. NOME R.G. PROVA ESCR. AVAL. TRAB. AVAL. TÍTULO NOTA FINAL

1º 01 Paulo Roberto Torralbo 15754444 8 45,75 30,00 1,42 77,17
TÉCNICO DE APOIO À PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA
NÍVEL II PARA O NÍVEL III
TOTAL A SER PROMOVIDO – 06

CLAS N.º INSC. NOME R.G. PROVA ESCR. AVAL. TRAB. AVAL. TÍTULO NOTA FINAL

1º 08 Rosa Maria Zini 6091495 6 44,88 30,00 4,37 79,25
INSTITUTO BUTANTAN
AUXILIAR DE APOIO À PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA
NÍVEL I PARA O NÍVEL II
TOTAL A SER PROMOVIDO – 01

CLAS N.º INSC. NOME R.G. PROVA ORAL AVAL. TRAB. AVAL. TÍTULO NOTA FINAL

1º 1 Mara de Oliveira Irineu 27851978 7 50,00 30,00 2,24 82,24
2º 2 Priscila Mitsue Kayano Kushima 30585667 4 40,00 30,00 1,62 71,62

OFICIAL DE APOIO À PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA
NÍVEL I PARA O NÍVEL II
TOTAL A SER PROMOVIDO – 02

CLAS N.º INSC. NOME R.G. PROVA ORAL AVAL. TRAB. AVAL. TÍTULO NOTA FINAL

1º 15 Juliana Cuoco Badari 47137903 7 50,00 30,00 4,31 84,31
2º 8 Cristiane Aparecida Martinho Garramoni 20242802 3 50,00 30,00 1,11 81,11
3º 25 Ismael Feitosa Lima 30254643 1 47,50 30,00 0,81 78,31
4º 6 Susana de Souza Barreto 9674998 1 37,50 30,00 3,03 70,53
5º 11 Guilherme Hiromi Yoshikawa 29127676 3 35,00 30,00 0,48 65,48

AGENTE DE APOIO À PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA
NÍVEL I PARA O NÍVEL II
TOTAL A SER PROMOVIDO – 03

CLAS N.º INSC. NOME R.G. PROVA ESCR. AVAL. TRAB. AVAL. TÍTULO NOTA FINAL

1º 6 Carolina Pereira Liauw Rodrigues 25086530 0 47,25 28,20 2,22 77,67
2º 5 Vanessa Ritschel 33118430 8 46,63 27,00 3,42 77,05
3º 4 Felipe Gomes Moreira dos Santos 30509105 0 42,38 30,00 1,04 73,42
4º 2 Andreia Martins Garcia 24646509 8 42,00 26,40 1,05 69,45

Luiz Antonio Lopes 7.244.855 His Geo
Marly Piazentine Palopito 18.195.676 Geo His
Mauricio Pereira  Fil
Sandra Regina Simao Turati 17.356.173 His Fil

CIÊNCIAS/FÍSICA/MATEMÁTICA
Adilson Antonio Plaine 20.404.885 Cie/Mat Qui/Fis/Bio
Aline Cristina Ignacio de Barros 41.106.776 Mat/Fis
Aline Paula Rosseto Viana 41.400.966  Mat
Antonio de Fatima Nunes 14.745.020 Mat/Cie Fis/Qui/Bio
Aparecida Bruna Cervi Padovan 46.827.479 Cie/Bio
Carla Veronica Gomes da Silva 42.182.319  Mat
Cinthia Caroline de Souza 47.151.816 Mat Fis
Edna Aparecida Carvalho Rosa 15.466.105 Mat/Fis
Erika Coelho dos Santos 40.168.959 Bio/Cie
Juliana Petrina Invernizzi de Souza 40.018.492 Mat Fis
Junior Pinheiro de Souza 40.753.842 Mat Fis
Marciana Jose da Silva 20.908.553 Bio/Cie
Maria Carolina Balardin Fernandes 23.226.327 Cie/Bio
Michelle Daiane Ramos Monteiro 35.020.292 Cie Mat/Bio
Miriam Oliveira Sousa Costa 17.728.841 Mat/Fis
Porciana Campanha Novais 48.220.267 Qui/Fis/Mat Cie
Pedro Nascimento Longanezi 17.982.047 Mat/Fis
Rafael Aranha Pereira Justus 43.864.104 Cie/Bio
Renata Lisboa 41.106.721 Bio/Cie
Sergio Camoleze 26.789.119 Mat Fis
Sidnei Alex Pita 42.462.110 Mat
Sonia Maria Gonçalves Camara 18.981.655 Cie/Mat Qui/Fis/Bio
Taissa Demarchi Guizziline 43.102.534 Mat/Fis

 DIRETORIA DE ENSINO - 

REGIÃO DE SOROCABA

 Comunicado
Revoga o Processo Seletivo Simplificado Regional para 

Contratação de Agente de Organização Escolar/2017
O Dirigente Regional de Ensino da Diretoria de Ensino 

Região Sorocaba, Revoga e torna público, diante dos efeitos 
produzidos, com a publicação do Edital de abertura de inscrição 
para o Processo Seletivo Simplificado Regional para a contrata-
ção, por tempo determinado, de Agente de Organização Escolar 
– AOE, publicado no D.O. de 28-10-2017 – Seção I – Páginas 109 
e 110, CONSIDERANDO:

* que a Administração poderá rever seus próprios Atos 
Administrativos, de acordo com a necessidade e convivência, nos 
termos da Lei 10.177/98;

* que o evento passou a receber inscrições oriundas das 
mais diversas localidades de diversas regiões do Estado de São 
Paulo, com distâncias que, em alguns casos, superam a marca de 
600 (seiscentos) quilômetros;

* que o processo de recebimento de inscrições, feito na 
modalidade “on line” acarretou uma quantidade de inscrições 
incompatíveis com o número de vagas existentes 02 (duas);

* que não ocorreu cobrança de qualquer taxa aos interes-
sados que se inscreveram no processo seletivo simplificado em 
tela, fato que não acarretará em prejuízos financeiros aos inscri-
tos, porém irá gerar ônus excessivo ao erário público;

* a inexistência de recursos financeiros capazes de suportar 
as despesas para a preparação das provas e respectivas folhas 
de respostas, para 9.027 (nove mil e vinte e sete) inscritos, 
totalizando 90.270 (noventa mil, duzentos e setenta) cópias;

* que não há respaldo que possa justificar a excessiva des-
pesa com o certame de caráter temporário 01 (um) ano;

* a absoluta incapacidade física para acomodação dos 
candidatos inscritos, cuja quantidade indica a necessidade apro-
ximada de 301 (trezentas e uma) salas de aula, que deveriam 
ser disponibilizadas para o atendimento de 30 candidatos em 
cada uma;

* que a Diretoria de Ensino Região Sorocaba não conta com 
recursos humanos disponíveis para a aplicação e fiscalização das 
ações de aplicação das provas, que exigiriam o mínimo de 500 
(quinhentos) profissionais;

* o descumprimento da Instrução Normativa 2/2009 expe-
dida pela Unidade Central de Recursos Humanos, da Secretaria 
de Gestão Pública, do Governo do Estado de São Paulo, obje-
tivando orientar os órgãos setoriais e subsetoriais do Sistema 
de Administração de Pessoal da Administração Direta e das 
Autarquias, quanto ao processo seletivo simplificado de can-
didatos visando a contratação por tempo determinado, de que 
trata a Lei Complementar 1.093/2009, especialmente em parte 
no seu item V, que assim dispõe: “V – A inscrição no processo 
seletivo simplificado será feita pelo próprio candidato, mediante 
apresentação de documento oficial de identidade e de declara-
ção firmada pelo candidato, sob as penas da lei, de que possui 
os demais documentos comprobatórios das condições exigidas 
para a sua contratação”;

Revoga o Processo Seletivo simplificado Regional para Con-
tratação de Agente de Organização Escolar/2017, junto a Direto-
ria de Ensino Região Sorocaba por absoluta ausência de recursos 
financeiros, físicos e humanos, necessários para sua realização.

 Convocação
A Direção da E.E. Francisco Camargo Cesar convoca Fran-

ciele Machado da Silva, RG 40.673.015, PEB-I-CTD, Categoria 
O, a comparecer na Sede desta Unidade Escolar à Rua Riusako 
Kanizawa, 485 – Vila Helena – Sorocaba – SP, no prazo de 3 dias, 
para assinar a extinção contratual de 13-09-2017.

 DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE TUPÃ

 Convocação
Edital 029/2017
Assunto: Convocação – atribuição de 01 (um) cargo vago de 

Diretor de Escola - Resolução SE 82/13.
A Dirigente Regional de Ensino da Diretoria de Ensino 

– Região de Tupã - CONVOCA os candidatos inscritos e classi-
ficados para responder/substituir - cargo/função de Diretor de 
Escola, nos termos da Res. 82/13, para sessão de escolha da 
vaga abaixo relacionada:

- 01 (um) cargo vago de Diretor de Escola na EE Águia 
de Haia, município de Bastos, cargo vago em decorrência de 
aposentadoria do titular.

A sessão de escolha será às 08h10 do dia 21-11-2017, na 
sede da Diretoria de Ensino – Região de Tupã - Praça da Ban-
deira 900, em Tupã.

O candidato deverá declarar por escrito, no momento da 
atribuição, que não está designado para cargo ou função, que 
se encontra em exercício de seu cargo, estando ciente dos ter-
mos da Resolução SE 82/2013 e dos Artigos 1º e 2º do Decreto 
59.447/2013. O candidato deverá apresentar anuência do 
Superior Imediato, com data atual. Aqueles que acumulam cargo 
deverão comparecer munidos da declaração de horário assinado 
pelo superior imediato.

- O exercício será de imediato.
- Será vedada a atribuição de vaga por procuração.

 DIRETORIA DE ENSINO - 

REGIÃO DE VOTUPORANGA

 Escolas Estaduais de Ensino 
Fundamental e Médio
 Convocação
A Direção da E.E. Prof. Cícero Usberti convoca Otávio 

Peixoto Neto, RG 36.925.729-7, para comparecer com urgência 
nesta Unidade Escolar no dia 22-11-2017 às 08 horas para fins 
de tratar de assunto de seu interesse.

3- Ficam expressamente vedadas a atribuição de vaga e 
sua respectiva designação (artigo 6º da Resolução SE-82/2013):

a) por procuração de qualquer espécie (inciso II);
b) ao candidato que, na data da atribuição, não se encontrar 

em exercício de seu cargo (parágrafo único).
4- Para qualquer situação de acumulação de cargos, de 

que trata os incisos I, II, III e IV do artigo 7º da Resolução 
SE-82/2013, deverá haver publicação de novo ato decisório 
(parágrafo único).

 DIRETORIA DE ENSINO - 

REGIÃO DE SERTÃOZINHO

 Convocação
A Dirigente Regional de Ensino, da Diretoria de Ensino 

– Região de Sertãozinho, nos termos do § 6º do Artigo 27 da 
Resolução SE 72/2016, convoca os docentes não efetivos (Cate-
goria F), que se encontrem cumprindo carga horária inferior à 
da Jornada Inicial de Trabalho Docente, e os docentes contra-
tados (Categoria O), que estejam com o contrato ativo, mas em 
situação de interrupção de exercício, com Sede de Controle da 
Frequência em escolas desta Diretoria de Ensino, a comparece-
rem na Sessão de Atribuição de aulas, que se realizará no vinte 
e um (21) de novembro de dois mil e dezessete, às catorze horas, 
na Diretoria de Ensino, à Rua Pio Dufles, 865, Jardim Soljumar, 
Sertãozinho, SP, munidos de Modelo CGRH 2017 e Horário Único 
de aulas, se houver, indicados em Planilha abaixo.

Convoca ainda, nos termos do §5º do Artigo 27 da Resolu-
ção SE 72/2016 o docente não efetivo (Categoria F), que ainda 
não tiver atingido a carga horária de opção, ou contratado 
(Categoria O), que não tiver a carga horária mínima de 19 aulas 
atribuídas.

Poderão participar da Sessão da Atribuição de Aulas, res-
peitando a ordem de prioridade por situação funcional, sendo:

a) docente titular de cargo para composição de carga 
suplementar;

b) docentes não efetivos para aumento de carga horária e/
ou para descaracterizar as horas de permanência;

c) docentes contratados para aumento de carga horária;
d) docentes contratados, em situação de interrupção de 

exercício, para composição de carga horária;
e) titulares de cargo de outra D.E para carga suplementar de 

trabalho e a docentes não efetivos de outra D.E para aumento 
de carga horária;

f) docentes contratados de outra D.E para aumento de 
carga horária;

g) docentes contratados, em situação de interrupção de 
exercício, de outra DE, para composição de carga horária.

Ficam dispensados os docentes contratados (Categoria 
O), com habilitação especifica nas disciplinas de Sociologia, 
História, Espanhol, Inglês, Educação Física, Biologia, Química e 
PEB I (Classe). Não estão dispensados os docentes contratados 
que tenham habilitação/qualificação para ministrar aulas em 
qualquer das disciplinas constantes de Edital de Aulas divulgado 
em site da Diretoria de Ensino.

DOCENTES NÃO EFETIVOS CONVOCADOS

NOME RG

Aline Rosa Michieleto 32.593.697
Amanda Francisco da Silva Barberato 34.281.274
Ana Maria Degasperi Leite 19.356.725
Camila Marquesi Lucas 35.166.243-1
Daniela Cristina Lanezo dos Santos 32.556.936
Edilaine Regina dos Santos 32.657.591
Elisangela Perticarari Bortoloti 32.593.379-0
Josimeire Aparecida Rodrigues Gladitz 34.771.463
Lourdes de Oliveira Silva 18.604.664
Marcia Daniela de Oliveira 45.649.738
Rogeria Doracy Camarinho Munhoz 18.198.239
Rubens Carlos Alvares 15.643.145
Simara Aparecida Felipe 17.981.211
Vanessa Cristiane Sena 41.573.446-0

DOCENTES CONTRATADOS CONVOCADOS
ARTE

NOME RG DISCIPLINA QUALIF.

Vanessa Rocha 47.912.595 Arte
LINGUA PORTUGUESA

NOME RG DISCIPLINA QUALIF.

Adair Aparecida de Souza 7122448 Port Ing
Adriana Tamires Lopes 41134661 Port Esp
Alex Moretto 46343456 Port Ing
Ana Angélica A. Pereira Ferrante 18293620X Port Ing
Ana Claudia Gomes de Abreu 20570902 Port Ing
Ana Paula Tronto Siqueira 32150431 Port Esp
Angelica Maria de Jesus Soares 59276490 Port Ing
Angelita Apª. De Carvalho Estropa 40204023 Port Ing
Camila Munerato 40781950 Port Ing
Caroline Ester Crisostomo 40339407 Port Ing
Claudia Renata Quirino 21878015 Port
Clea Borges dos Santos 21878112 Port Ing
Cristina Apª. Codeco Nogueira 20105800 Port Ing/Geo/Soc
Daniela Aparecida de Azevedo Agri 29815911 Port Ing
Dayana Aparecida Barbosa Bombo 40204389 Port Ing
Edmeia Tereza Gardenghi Adorno 17201515 Port Ing
Elenice Chrispim dos Santos Souza 25445167 Port Ing
Elisangela Santos de Novaes Souza 32655112 Port Ing
Emerson da Costa Alicrim 40166430 Port Ing
Fabiana da Silva Porto 29514086 Port Ing
Fabricia Ribeiro Souza 41163189 Port Ing
Fernanda Gabriela Cardoso 40131013 Port Esp
Jessica Nunes Cardoso 48768811 Port Ing
Josiane da Silva 55929881 Port Ing
Juliana Aparecida Alves 45786436 Port Ing
Jussara Jacob Antonelli Correa 33629766 Port Ing
Larissa Maria Teiga Marques 47374769 Port Ing
Larissa Polegato Loss 30992791 Port Ing
Leideani Franklin da Silva 40339988 Port Ing
Lidiane Santos de Oliveira da Silva 45784079 Port Ing/Libras
Luciana de Sousa 34771007 Port Ing
Luciana Guimaraes 21912337 Port Ing
Maiza Pereira da Silva 30615530 Port Ing
Marina de Souza Mendes 11866490 Port Ing
Marisa Bernadete Malerbo 11045831 Port Ing
Manuela Aisha de Souza Silverio Alvarenga 33627808 Ing Port
Natalia Priscila da Silva Soares 41032333 Port Ing
Nilton Domingues 5277943 Port Ing
Priscila Gazeta 33043800 Port Ing
Rita de Cassia Nogueira Marinho 19468382 Port Ing
Roberta Natalia Esbrigue Franco 40205187 Port Ing
Sara dos Santos 45673548 Port Esp
Silvana Morelatto Martelli 10530337 Port Ing
Sirleia Carla Bocalon 24307569 Port Ing
Tais Nelly Caldeira Biscalchini 25597600 Port Ing
Talita Colafemina Santos Jesus 33628490 Port Ing
Talita Faustino Gatto 33776757 Port Ing
Thais Cristina Belini 40204108 Port Ing
Vanessa Ferreira Lopes 30395213 Port Ing
Vilma Sueli Ranzoni 16923607 Port Ing/Esp
Virginia Catalina Geroldo 9258293 Por Ing

GEOGRAFIA/FILOSOFIA

NOME RG DISCIPLINA QUALIF.

Alessandra Evangelista 23.212.386 His/Geo Soc/Fil
Cristina Aparecida Codeco Nogueira 20.105.800 Geo/His Soc
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Comunicado � Edital de Abertura de Inscriç!o

Processo Seletivo Simplificado Regional para contrataç!o de Agente de Organizaç!o Escolar/2017

A Comiss!o Especial de Contrataç!o por Tempo Determinado, � CE � CTD da Diretoria de Ensino � Regi!o Sorocaba, com fundamento no inciso X do artigo 115 da Constituiç!o

Estadual/1989, no inciso II do artigo 1" da Lei Complementar n" 1.093, de 16 de julho de 2009, regulamentada pelo Decreto n" 54.682, de 13 de agosto de 2009, e de acordo com a

Autorizaç!o Governamental publicada no Di#rio Oficial de 07 de outubro de 2017, torna p$blica a abertura do Processo Seletivo Simplificado de Prova e T"tulos, a ser realizado em

n"vel Regional, em car#ter excepcional, para contrataç!o tempor#ria de servidores para exercerem, em jornada completa de trabalho, a funç!o de Agente de Organizaç!o Escolar, do

Quadro de Apoio Escolar da Secretaria da Educaç!o.

A Comiss!o Especial respons#vel pela coordenaç!o e andamento do presente Processo Seletivo encontra-se constitu%da pela Portaria de 17/10/2017, publicada em DOE 18/10/2017.

INSTRU#$ES ESPECIAIS

I � DISPOSI#$ES PRELIMINARES

1 � A contrataç!o ocorrer# pelo prazo m#ximo de 12 (doze) meses, improrrog#vel, podendo o contratado ser dispensado antes do prazo final, a critério da Administraç!o.

2 � Os servidores ser!o contratados nos termos da Lei Complementar n" 1.093, de 16 de julho de 2009, regulamentada pelo Decreto n" 54.682, de 13 de agosto de 2009 e, de acordo

com a Lei Complementar n" 1.010, de 1" de junho de 2007, estar!o vinculados ao Regime Geral de Previdência Social � RGPS e ser!o contribuintes do INSS.

3 � O prazo de validade deste Processo Seletivo Simplificado ser# de 1 (um) ano, improrrog#vel, contado a partir da data da publicaç!o da Classificaç%o Final, no Di#rio Oficial do

Estado.

4 � Do total de vagas do Processo Seletivo Simplificado a serem publicadas, ficar!o reservadas 5& (cinco por cento), para candidatos portadores de deficiência, nos termos da Lei

Complementar n" 683, de 18 de setembro de 1992, alterada pela Lei Complementar n" 932, de 8 de novembro de 2002.

II � DOS PR&-REQUISITOS

1 � O candidato, sob as penas da lei, assume cumprir as exigências abaixo discriminadas, na data do exerc"cio, em atendimento à Lei n" 10.261, de 28/10/1968, e suas alteraç'es:

a � ser brasileiro nato, naturalizado ou, em caso de nacionalidade portuguesa, estar amparado pelo estatuto de igualdade entre brasileiros e portugueses, com reconhecimento de

gozo de direitos pol%ticos, nos termos do artigo 12, § 1", da Constituiç!o Federal/88;

b � ter, na data da contrataç!o, idade m%nima de 18 (dezoito) anos completos;

c � estar quite com a Justiça Eleitoral;

d � quando do sexo masculino, estar em dia com as obrigaç'es do serviço militar;

e � ter conclu%do Ensino Médio;

f � n!o registrar antecedentes criminais, encontrando-se no pleno exerc%cio de seus direitos civis e pol%ticos;

g � ter sido aprovado no processo seletivo;

h � ter aptid!o f%sica e mental para o exerc%cio das atribuiç'es da funç!o;

i � conhecer as exigências contidas neste edital e estar de acordo com elas.

2 � A apresentaç!o de todos os documentos comprobat*rios das condiç'es exigidas no item anterior ser# realizada ocasi!o do exerc%cio.

3 � A n!o apresentaç!o dos documentos ou n!o comprovaç!o da respectiva autenticidade, conforme solicitado, impossibilitar# o exerc%cio do candidato.

III � DOS VENCIMENTOS E DA JORNADA DE TRABALHO

1. Os vencimentos da classe de Agente de Organizaç!o Escolar correspondem ao valor de R+ 1.104,00 (mil cento e quatro reais).

2. A jornada de trabalho, a que ficar!o sujeitos os contratados, caracteriza-se pela prestaç!o de 40 (quarenta) horas semanais.

3. O Processo Seletivo Regional n!o gera, para a Diretoria de Ensino Regi!o � Sorocaba, a obrigatoriedade de aproveitar todos os candidatos classificados. A participaç!o do

candidato prevê apenas, a expectativa de direito à preferência na contrataç!o, de acordo com a classificaç!o obtida e as vagas dispon%veis. Esta Diretoria de Ensino reserva-se ao

direito de proceder às contrataç'es dos candidatos, em n$mero que atenda ao interesse e às necessidades do serviço.

IV � DAS ATRIBUI#$ES B'SICAS DA FUN#!O

De acordo com o disposto no inciso I, artigo 2" da Resoluç!o SE 52, de 9-8-2011, s!o atribuiç'es do Agente de Organizaç!o Escolar: desenvolver atividades no âmbito da organizaç!o

escolar, relacionadas à execuç!o de aç'es envolvendo a secretaria escolar, bem como o atendimento à comunidade escolar em geral, controlar a movimentaç!o de alunos no recinto

da escola, em suas imediaç'es e na entrada e sa%da da unidade escolar, orientando-os quanto às normas de comportamento, informando à Direç!o da Escola sobre a conduta deles e

comunicando ocorrências.

V � DAS INSCRI#$ES

1. A inscriç!o ser# realizada, no per%odo de 28/10/2017 até 11/11/2017 no site da Diretoria de Ensino � Regi!o Sorocaba, estando o candidato isento do pagamento de qualquer taxa.

2. A efetivaç!o da inscriç!o dar-se-# mediante o correto preenchimento da Ficha de Inscriç!o, dentro do prazo estipulado.

3. Além dos dados pessoais, o candidato dever# fornecer, obrigatoriamente, e-mail pessoal a ser utilizado para recebimento de informaç'es.

4. No ato da inscriç!o, o candidato declara que comprovar#, na data de exerc%cio da funç!o, o preenchimento dos requisitos e condiç'es para o exerc%cio da funç!o, previstos no

inciso III, deste Edital.

5. As informaç'es prestadas na Ficha de Inscriç!o s!o de inteira responsabilidade do candidato.

6. Ao realizar a inscriç!o, o candidato poder# optar por 1 (um) Munic%pio vinculado à respectiva Diretoria de Ensino, para fins de classificaç!o e escolha de vaga.

7. A inscriç!o do candidato implicar# o conhecimento e a t#cita aceitaç!o das normas e condiç'es estabelecidas nestas Instruç'es Especiais, às quais n!o poder# alegar

desconhecimento.

VI � DA INSCRI#!O DO CANDIDATO COM DEFICI(NCIA

https://desorocaba.educacao.sp.gov.br/edital-de-abertura-de-inscricao-processo-seletivo-simplificado-regional-para-contratacao-de-agente-de-organizacao-escolar2017/
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1. <s pessoas com deficiência que pretendam fazer uso das prerrogativas que lhes s!o facultadas pelo Decreto Estadual n" 59.591/2013 e pela Lei Complementar Estadual n" 683/92,

alterada pela Lei Complementar Estadual n" 932/02, nos termos do Cap%tulo VIII do artigo 37 da Constituiç!o Federal/88 e da Lei Federal n" 7.853/89 é assegurado o direito de

inscriç!o no Processo Seletivo Simplificado, desde que a deficiência de que é portador, seja compat%vel com as atribuiç'es da funç!o de Agente de Organizaç!o Escolar.

2. Em cumprimento ao disposto no artigo 2" do Decreto Estadual n" 59.591/13 e no artigo 1" da Lei Complementar Estadual n" 683/92, alterada pela Lei Complementar n" 932/02, ser#

reservado o percentual de 5& (cinco por cento) das vagas existentes, no prazo de validade do Processo Seletivo.

3. Para fins deste processo seletivo, consideram-se pessoas com deficiência, aquelas que se enquadram nas categorias discriminadas no par#grafo $nico do artigo 1° do Decreto n°

59.591/2013.

4. O candidato que desejar concorrer às vagas reservadas para pessoas com deficiência dever# entregar, durante o per%odo de inscriç'es, laudo médico (original ou fotoc*pia

autenticada), expedido no prazo m#ximo de 2 (dois) anos antes do término das inscriç'es, atestando a espécie e o grau ou n%vel de deficiência, de que é portador, com expressa

referência ao c*digo correspondente da Classificaç!o Internacional de Doenças � CID.

4.1 No laudo médico, de que trata este item dever!o constar:

a) assinatura e carimbo do n$mero do CRM do médico respons#vel por sua emiss!o;

b) nome completo do candidato, n$mero do documento de identidade (RG) e n$mero do CPF.

c) dever# constar, também, no relat*rio médico que a deficiência do candidato é compat%vel com as atribuiç'es da funç!o-atividade de Agente de Organizaç!o Escolar.

4.2 O laudo médico dever# estar leg%vel, sob pena de n!o ser considerado.

4.3 O laudo médico n!o ser# devolvido.

4.4 O candidato que, dentro do prazo do per%odo das inscriç'es, n!o atender aos dispositivos mencionados no item 4 deste Cap%tulo, n!o ser# considerado com deficiência.

VII � DA PARTICIPA#!O DE ESTRANGEIROS

1. Somente poder!o ser admitidos os estrangeiros que preencham os requisitos para naturalizaç!o, e os estrangeiros de nacionalidade portuguesa, com direito aos benef%cios do

Estatuto da Igualdade.

2. Para inscriç!o no processo seletivo, ser# exigido dos candidatos estrangeiros o documento oficial de identificaç!o (Registro Nacional de Estrangeiro � RNE).

2.1 Concedida a naturalizaç!o ou obtidos os benef%cios do Estatuto de Igualdade, para assumir o exerc%cio da funç!o, dever# o candidato apresentar o documento de identidade, de

modelo igual ao dos brasileiros natos, com as anotaç'es pertinentes.

3. O estrangeiro que:

3.1 Se enquadra na hip*tese de naturalizaç!o ordin#ria (artigo 12, II, �a�, da Constituiç!o Federal), deve comprovar, no momento da contrataç!o, o deferimento de seu pedido de

nacionalidade brasileira pela autoridade federal competente;

3.2 Se enquadra na hip*tese de naturalizaç!o extraordin#ria (artigo 12, II, �b�, da Constituiç!o Federal), deve comprovar, no momento da contrataç!o, o preenchimento das condiç'es

exigidas na legislaç!o federal para a concess!o da nacionalidade brasileira, mediante a apresentaç!o de c*pia do requerimento de naturalizaç!o junto ao Ministério da Justiça, com os

documentos que o instru%ram;

3.3 Tem nacionalidade portuguesa, deve comprovar, no momento da contrataç!o, o preenchimento dos requisitos necess#rios à fruiç!o dos benef%cios do Estatuto de Igualdade com

brasileiros quanto ao gozo de direitos civis (Decreto n° 3.297, de 19 de setembro de 2001), mediante a apresentaç!o de c*pia do requerimento para sua obtenç!o junto ao Ministério

da Justiça, com os documentos que o instru%ram.

VIII � PROVA

1. A Prova Objetiva, de car#ter eliminat*rio e classificat*rio, é composta de 40 (quarenta) quest'es objetivas, de acordo com o Conte$do Program#tico constante deste Edital.

2. A prova ser# aplicada na data prov#vel de 10/12/2017, com duraç!o, hor#rio e locais determinados em Edital de Convocaç!o para a Prova a ser publicado no Di#rio Oficial do

Estado de S!o Paulo, com antecedência m%nima de 5 (cinco) dias de sua realizaç!o.

3. O candidato dever# comparecer ao local determinado para a prova, com antecedência m%nima de 30 (trinta) minutos do hor#rio estabelecido para o seu in%cio, n!o sendo admitidos

retardat#rios, sob pretexto algum, ap*s o fechamento dos port'es.

4. O candidato somente poder# retirar-se da sala do local da prova, ap*s transcorridos o tempo de 50& da realizaç!o da prova.

5. Somente ser# admitido ao local da prova, o candidato que estiver munido de um dos documentos de identificaç!o abaixo descritos, em via original, com foto:

a)Carteiras e/ou Cédulas de Identidade expedidas pelas Secretarias de Segurança P$blica, pelas Forças Armadas, pela Pol%cia Militar, pelo Corpo de Bombeiros Militar ou pelo

Ministério das Relaç'es Exteriores; Cédula de Identidade para Estrangeiros; Cédulas de Identidade fornecidas por =rg!os ou Conselhos de Classe que, por força de Lei Federal valem

como documento de

identidade, como por exemplo, as da OAB, CREA, CRM, CRC etc.; Passaporte; bem como Carteira Nacional de Habilitaç!o (com fotografia, na forma da Lei n" 9.503/97);

b) Caneta esferogr#fica de tinta azul ou preta, l#pis preto e borracha;

5.1 Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia de realizaç!o da prova, documento de identidade original, por motivo de perda, roubo ou furto, dever# ser

apresentado documento que ateste o registro da ocorrência em *rg!o policial, expedido h#, no m#ximo 30 (trinta) dias.

5.2 N!o ser!o aceitos como documentos de identidade: certid'es de nascimento, CPF, t%tulos eleitorais, carteiras de motorista (modelo sem foto), carteiras de estudante, carteiras

funcionais sem valor de identidade nem documentos ileg%veis, n!o identific#veis e/ou danificados.

5.3 N!o ser# aceita c*pia do documento de identidade, ainda que autenticada, nem protocolo do documento.

6. N!o ser# admitido na sala ou no local de prova o candidato que se apresentar ap*s o hor#rio estabelecido para o seu in%cio.

7. N!o haver# segunda chamada, seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso ou a ausência do candidato, tampouco aplicaç!o da prova fora do local, sala, data e hor#rio

preestabelecidos.

8. O candidato n!o poder# alegar quaisquer desconhecimentos sobre a realizaç!o da prova, como justificativa de sua ausência.

9. N!o ser!o computadas quest'es n!o respondidas, assim como quest'es que contenham mais de uma resposta (mesmo que uma delas esteja correta), emenda ou rasura, ainda

que leg%vel. N!o dever# ser feita nenhuma marca fora do campo reservado às respostas ou à assinatura.

13 Ser# exclu%do do Processo Seletivo o candidato que além das demais hip*teses previstas neste Edital:
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a) apresentar-se ap*s o hor#rio estabelecido para a realizaç!o da prova;

b) apresentar-se para prova em outro local que n!o seja o determinado no Edital de Convocaç!o;

c) n!o comparecer à prova, seja qual for o motivo alegado;

d) n!o apresentar um dos documentos de identidade nos termos deste Edital, para a realizaç!o da prova;

e) ausentar-se da sala de prova sem o acompanhamento de um fiscal;

f) ausentar-se do local de prova antes de decorrido o prazo m%nimo;

g) for surpreendido em comunicaç!o com outras pessoas ou utilizando-se de calculadoras, livros, notas ou impressos n!o permitidos;

h) fizer uso de qualquer tipo de equipamento eletrônico de comunicaç!o (m#quinas calculadoras, telefones celulares etc.);

i) lançar m!o de meios il%citos para execuç!o da prova;

j) n!o devolver integralmente o material recebido;

k) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos;

l) fizer uso de boné ou de chapéu;

m) estiver portando arma de fogo, ainda que possua o respectivo porte;

n) agir com incorreç!o ou descortesia para com qualquer membro da equipe encarregada da aplicaç!o da prova.

IX� DA AVALIA#!O DA PROVA

1. A prova ser# avaliada na escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos, valendo 2,5 pontos cada quest!o.

2. Ser# considerado habilitado o candidato que obtiver no m%nimo 50& (cinquenta) da nota da prova.

3. O gabarito e o resultado da prova ser!o publicados no Di#rio Oficial do Estado de S!o Paulo e no site da Diretoria de Ensino.

X � DOS T)TULOS E SUA AVALIA#!O

1. Somente os candidatos habilitados na prova ter!o seus t%tulos avaliados.

2. A an#lise e avaliaç!o dos t%tulos ser!o executadas pela Comiss!o Especial de Contrataç!o por Tempo Determinado da Diretoria de Ensino � Regi!o de Sorocaba.

3. Para fins de pontuaç!o, o candidato apresentar#, ap*s per"odo de inscriç+es e prova, o tempo de serviço na #rea administrativa, em unidade escolar:

 

T"tulo Comprovante Valor

Unit.rio

Valor

M.ximo

Tempo de experiência na #rea
administrativa, em unidade escolar, voltado para
atividades relacionadas ao item IV deste Edital.

Certid!o P$blica e/ ou registro em Carteira Profissional e/ou Declaraç!o em papel timbrado emitida pelo
Setor de Pessoal ou =rg!o de Recursos Humanos legalmente habilitados de Instituiç!o P$blica/Privada.

1,00

(por ano completo)

 10,00

4. O tempo de serviço ser# considerado até 31 de agosto de 2017;

5. N!o ser# considerada a contagem de tempo concomitante;

6. A declaraç!o falsa ou inexata, bem como a apresentaç!o de documentos falsos, determinar!o a anulaç!o da inscriç!o e todos os atos dela decorrentes em qualquer época.

XI � DA CLASSIFICA#!O

1. A Classificaç!o Final ser# apurada com base nos pontos atribu%dos à prova e ao t%tulo apresentado.

2. Em caso de igualdade da pontuaç!o final, ser!o aplicados, sucessivamente, os seguintes critérios de desempate ao candidato:

2.1. Com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, dar-se-# preferência ao de maior idade, nos termos da Lei Federal n." 10.741, de 1" de outubro de 2003 � (Estatuto do Idoso),

como primeiro critério de desempate, sendo considerada, para esse fim, a data de término do per%odo de inscriç'es;

2.2 Mais idoso entre os candidatos, com idade inferior a 60 (sessenta) anos.

2.3 Maior nota na Prova de L%ngua Portuguesa;

2.4 Maior nota na Prova de Matem#tica;

2.5 Maior n$mero de acertos nas quest'es da disciplina: Conhecimentos Espec%ficos;

2.6 Maior nota na prova de inform#tica;

2.7 Maior tempo de experiência profissional na #rea Administrativa em unidade escolar;

2.8 Encargos de fam%lia (maior n$mero de filhos menores de 18 anos) � para critério de desempate (c*pia e original de certid!o de nascimento/RG dos dependentes).

T%tulo Comprovante Valor Unit#rio Valor M#ximo

Tempo de experiência na

#rea administrativa, em

unidade escolar, voltado para
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atividades relacionadas ao

item IV deste Edital. Certid!o P$blica e/ ou registro em Carteira Profissional e/ou Declaraç!o em papel timbrado emitida pelo Setor de Pessoal ou =rg!o de Recursos Humanos

legalmente habilitados de Instituiç!o P$blica/Privada. 1,00 (por ano completo) 10,00

2.9 Hor#rio de nascimento

3. A Comiss!o Especial de Contrataç!o por Tempo Determinado publicar# no Di#rio Oficial do Estado e divulgar# no site da Diretoria de Ensino � Regi!o de Sorocaba, por munic%pio:

3.1 a 1> classificaç!o (Lista Geral e Especial), dos candidatos aprovados, ap*s a avaliaç!o do T%tulo (tempo de experiência na #rea administrativa em unidade escolar);

3.2 a relaç!o, pelo n$mero de RG, dos candidatos n!o aprovados no Processo Seletivo;

3.3 a Classificaç!o Final, em n%vel munic%pio/Diretoria de Ensino, por ordem decrescente da nota final obtida, em duas listas, sendo uma Geral (todos os candidatos aprovados) e uma

Especial (portadores de deficiência).

XII � DA HOMOLOGA#!O

1. A homologaç!o do processo seletivo se dar# a partir da publicaç!o da Lista de Classificaç!o Final, no Di#rio Oficial do Estado de S!o Paulo.

XIII � DOS RECURSOS

1. Ser# admitido recurso quanto:

a) às quest'es da prova e gabarito;

b) ao resultado da prova e da avaliaç!o de t%tulos.

2. O prazo para interposiç!o de recurso ser# de 3 dias $teis, contados a partir de data subsequente da publicaç!o do resultado, do respectivo evento.

3. A interposiç!o do recurso ocorrer# por meio do site da Diretoria de Ensino- Regi!o Sorocaba, e ser# o $nico meio v#lido e aceito para a interposiç!o de recursos.

4. Admitir-se-# um $nico recurso por candidato, desde que devidamente fundamentado.

5. Compete à Comiss!o Especial de Contrataç!o a decis!o dos recursos impetrados, sendo soberana em suas decis'es, raz!o pela qual n!o caber!o recursos adicionais.

6. N!o ser!o aceitos os recursos interpostos por fax, e-mail, que tenham sido protocolados pessoalmente ou por qualquer outro meio, além das formas previstas neste Cap%tulo.

7. A decis!o do recurso ser# dada a conhecer, conforme o caso, por meio de publicaç!o no Di#rio Oficial do Estado de S!o Paulo e site da Diretoria de Ensino Regi!o � Sorocaba.

XIV- DA ESCOLHA DE VAGAS

1. Os candidatos classificados ser!o aproveitados em vagas existentes nas unidades escolares vinculadas a esta Diretoria de Ensino, ou em vagas que surgirem durante o prazo de

validade do processo seletivo e ser!o convocados nominalmente, pela Comiss!o Especial de Contrataç!o por Tempo Determinado � CE � CTD, através de publicaç!o em Di#rio

Oficial do Estado, para procederem a escolha de vagas, obedecida, rigorosamente, a ordem da classificaç!o por munic%pio.

2. A relaç!o de vagas, os dias, hor#rio e local da realizaç!o da sess!o de escolha de vagas ser!o publicados no Di#rio Oficial do Estado, com antecedência de, no m%nimo, 5 (cinco)

dias da data da escolha de vagas.

3. O n$mero de vagas a ser oferecido aos candidatos da Lista Especial ser# correspondente ao c#lculo de 5& de vagas existentes, por munic%pio.

3.1 A ordem de convocaç!o dos candidatos com deficiência classificados no processo seletivo, dentro dos limites estabelecidos pela Lei Complementar n° 683, de 18/09/1992,

alterada pela Lei Complementar n° 932, de 08/11/2002, se dar# da seguinte forma: na 5> (quinta) vaga, 30> (trigésima) vaga, 50> (quinquagésima) vaga e assim sucessivamente, a

cada intervalo de 20 (vinte) admiss'es, durante o prazo de validade do processo seletivo.

3.2 Os candidatos com deficiência aprovados ter!o respeitada sua ordem de classificaç!o na lista geral, se esta for mais benéfica do que a prevista pelo regramento disposto no item

�3�.

4. Na falta de candidatos com deficiência habilitados, as vagas a eles reservadas ser!o preenchidas pelos demais candidatos, observando-se a ordem de classificaç!o.

5. O candidato ter# exaurido os direitos decorrentes da sua aprovaç!o no processo seletivo quando deixar de comparecer na data, hor#rio e local estabelecidos na convocaç!o, seja

qual for o motivo alegado.

XV � DAS DISPOSI#$ES GERAIS

1. ? de inteira responsabilidade do candidato acompanhar, pelo Di#rio Oficial do Estado, e site da Diretoria de Ensino as publicaç'es de todos os Editais e Comunicados, os quais

também ser!o divulgados no site da Diretoria de Ensino Regi!o � Sorocaba https://desorocaba.educacao.sp.gov.br/

2. O candidato a ser contratado, inclusive o candidato com deficiência, dever# submeter-se a avaliaç!o médica (laudo para exerc%cio) � expedido por *rg!os / entidades integrantes do

Sistema @nico de Sa$de (SUS) ou Médico do Trabalho, observada as condiç'es previstas na legislaç!o vigente.

3 O candidato que n!o comparecer ou desistir da escolha, ter# os seus direitos esgotados no processo seletivo regional.

3.1. Excepcionalmente, a critério da Administraç!o, restando vagas, ap*s a manifestaç!o quanto à escolha de vagas por parte de todos os candidatos classificados, por Munic%pio,

poder# novamente ser convocado, o candidato aprovado que n!o comparecer à sess!o de escolha de vaga e, também, aquele que, tendo escolhido vaga, n!o tenha assinado

contrato para o exerc%cio da funç!o.

4. O prazo m#ximo de contrataç!o é de 12 (doze) meses, podendo, ainda, o contratado ser dispensado antes do prazo de contrataç!o.

4.1 O contrato ser# extinto, ap*s o fim do prazo de vigência ou antes de seu término, nos termos fixados pelo artigo 8" da Lei Complementar n". 1093/ 2009.

5. Conforme estabelecido no artigo 6" da Lei Complementar N" 1.093/2009, é vedada, sob pena de nulidade, a contrataç!o da mesma pessoa antes de decorridos 200 (duzentos) dias

do término do contrato.

 

XVI � CONTE/DO PROGRAM'TICO

 

PORTUGUESA

· Interpretaç!o de textos,

· Sinônimos e Antônimos1- LKNGUA,
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· Sentido pr*prio e figurado das palavras,

· Ortografia Oficial,

· Acentuaç!o Gr#fica,

· Crase,

· Pontuaç!o,

· Substantivo e Adjetivo: flex!o de gênero, n$mero e grau,

· Emprego de Verbos: regulares, irregulares e auxiliares,

· Concordância: nominal e verbal,

· Regência: nominal e verbal,

· Conjugaç!o de verbos,

· Pronomes: uso e colocaç!o � pronomes de tratamento.

 

2- MATEM'TICA

· Operaç!o com n$meros inteiros, fracion#rios e decimais,

· Sistema de numeraç!o decimal,

· Equaç'es de 1" e 2" graus,

· Regra de três simples,

· Raz!o e proporç!o,

· Porcentagem,

· Juros simples,

· Noç'es de estat%stica,

· Medidas de comprimento, de superf%cie, de volume e capacidade e de massa,

· Racioc%nio L*gico,

· Resoluç!o de situaç'es: problema.

 

3- CONHECIMENTOS DE INFORM'TICA

· Conhecimentos sobre os princ%pios b#sicos de inform#tica: sistema operacional, diret*rios e arquivos,

· Conhecimentos de aplicativos: processadores de textos (Word), planilhas (Excel),

· Navegaç!o Internet: pesquisa WEB, sites,

· Uso de correio eletrônico: caixa postal, mensagens (ler, apagar, escrever, anexar arquivos e extraç!o de c*pias).


