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III – DAS CONDIÇÕES PARA EXERCER A FUNÇÃO
1. Ao efetivar a inscrição, o candidato, sob as penas da 

lei, assume:
a) ser brasileiro nato, naturalizado ou, em caso de naciona-

lidade portuguesa, estar amparado pelo estatuto de igualdade 
entre brasileiros e portugueses, com reconhecimento de gozo de 
direitos políticos, nos termos do artigo 12, § 1º, da Constituição 
Federal;

b) ter, na data da contratação, idade mínima de 18 (dezoito) 
anos completos;

c) estar quite com a Justiça Eleitoral;
d) quando do sexo masculino, estar em dia com as obriga-

ções do serviço militar;
e) ter concluído Ensino Médio;
f) ter sido aprovado no processo seletivo;
g) conhecer as exigências contidas neste edital e estar de 

acordo com elas.
2. A apresentação de todos os documentos comprobatórios 

das condições exigidas no item anterior será feita por ocasião 
da contratação.

IV – DAS INSCRIÇÕES
1. A inscrição será realizada das 09 horas do dia 13-04-2018 

até às 17 horas do dia 27-04-2018 no site da Diretoria de Ensino 
– Região Taquaritinga (https://detaquaritinga.educacao.sp.gov.
br), estando o candidato isento do pagamento de qualquer taxa.

2. A efetivação da inscrição dar-se-á mediante o correto 
preenchimento da Ficha de Inscrição, dentro do prazo estipulado.

3. Além dos dados pessoais, o candidato deverá fornecer, 
obrigatoriamente, e-mail pessoal a ser utilizado para recebimen-
to de informações.

4. No ato da inscrição, o candidato declara que comprovará, 
na data de exercício da função, o preenchimento dos requisitos e 
condições para o exercício da função.

5. As informações prestadas na Ficha de Inscrição são de 
inteira responsabilidade do candidato.

6. Ao realizar a inscrição, o candidato deverá optar por 1 
(um) Município na área de abrangência da respectiva Diretoria 
de Ensino, para fins de classificação e escolha de vaga.

IMPORTANTE:
7. A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a 

tácita aceitação das normas e condições estabelecidas nestas 
Instruções Especiais, em relação às quais não poderá alegar 
desconhecimento.

V – DA PARTICIPAÇÃO DOS CANDIDATOS COM DEFICI-
ÊNCIA

1. Às pessoas com deficiência que pretendam fazer uso das 
prerrogativas que lhes são facultadas pelo Decreto Estadual 
59.591/13 e pela Lei Complementar Estadual 683/92, alterada 
pela Lei Complementar Estadual 932/02, nos termos do Capítulo 
VIII do artigo 37 da Constituição Federal/88 e da Lei Federal 
7.853/89, é assegurado o direito de inscrição no Processo 
Seletivo Simplificado, desde que a deficiência de que é portador 
seja compatível com as atribuições da função de Agente de 
Organização Escolar.

2. Em cumprimento ao disposto no artigo 2º do Decreto 
Estadual 59.591/13 e no artigo 1º da Lei Complementar Estadual 
683/92, alterada pela Lei Complementar 932/02, será reservado 
o percentual de 5% 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 dis-
criminadas no parágrafo único do artigo 1° do Decreto 59.591, 
de 14-10-2013.

4. O candidato que desejar concorrer às vagas reservadas 
para pessoas com deficiência deverá entregar, durante o período 
de inscrições, laudo médico (original ou fotocópia autenticada), 
expedido no prazo máximo de 12 (doze) meses antes do término 
das inscrições, atestando a espécie e o grau ou nível de defici-
ência, de que é portador, com expressa referência ao código 
correspondente da Classificação Internacional de Doenças – CID.

4.1 No laudo médico de que trata este item, deverá constar, 
também, que a deficiência do candidato é compatível com as 
atribuições da função-atividade de Agente de Organização 
Escolar.

4.2 No laudo médico de que trata este item deverão 
constar:

a) assinatura e carimbo do número do CRM do médico 
responsável por sua emissão;

b) nome completo do candidato, número do documento de 
identidade (RG) e número do CPF.

O laudo médico deverá estar legível, sob pena de não ser 
considerado.

O laudo médico não será devolvido.
O candidato que, dentro do prazo do período das inscrições, 

não atender aos dispositivos mencionados no item 4 deste 
Capítulo, não será considerado com deficiência.

VI – DA PARTICIPAÇÃO DE ESTRANGEIROS
1. Somente poderão ser admitidos os estrangeiros que 

preencham os requisitos para naturalização, e os estrangeiros 
de nacionalidade portuguesa, com direito aos benefícios do 
Estatuto da Igualdade.

2. Para inscrição no processo seletivo, será exigido dos 
candidatos estrangeiros o documento oficial de identificação 
(Registro Nacional de Estrangeiro – RNE).

2.1 Concedida a naturalização ou obtidos os benefícios do 
Estatuto de Igualdade, para assumir o exercício da função, deve-
rá o candidato apresentar o documento de identidade de mode-
lo igual ao dos brasileiros natos, com as anotações pertinentes.

3. O estrangeiro que:
a) Se enquadra na hipótese de naturalização ordinária 

(artigo 12, II, “a”, da Constituição Federal), deve comprovar, 
no momento da contratação, o deferimento de seu pedido de 
nacionalidade brasileira pela autoridade federal competente;

b) Se enquadra na hipótese de naturalização extraordinária 
(artigo 12, II, “b”, da Constituição Federal), deve comprovar, no 
momento da contratação, o preenchimento das condições exi-
gidas na legislação federal para a concessão da nacionalidade 
brasileira, mediante a apresentação de cópia do requerimento 
de naturalização junto ao ministério da Justiça, com os docu-
mentos que o instruíram;

3.1 Tem nacionalidade portuguesa, deve comprovar, no 
momento da contratação, o preenchimento dos requisitos 
necessários à fruição dos benefícios do Estatuto de Igualdade 
com brasileiros quanto ao gozo de direitos civis (Decreto 3.297, 
de 19-09-2001), mediante a apresentação de cópia do requeri-
mento para sua obtenção junto ao Ministério da Justiça, com os 
documentos que o instruíram.

VII - DA PROVA
1. O Processo Seletivo Regional será de prova objetiva.
2. A Prova Objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, 

será composta de 30 (trinta) questões objetivas, de acordo com 
o Conteúdo Programático constante deste Edital.

2.1 As questões da prova sobre conhecimentos de Língua 
Portuguesa, no total de 10,00, terão o valor de 01,00 (um) ponto 
para cada questão;

2.2 As questões da prova sobre conhecimentos Raciocínio 
Lógico e Matemática, no total de 10,00, terão o valor de 01,00 
(um) ponto para cada questão;

2.3 As questões da prova sobre conhecimentos de Informá-
tica, no total de 10,00, terão o valor de 01,00 (um) ponto para 
cada questão;

2.4 Será considerado aprovado/habilitado o candidato que 
obtiver nota igual ou superior a 15 pontos na prova.

3. A prova será aplicada na data provável de 20-05-2018, 
com duração, horário e locais determinados em Edital de 
Convocação para a Prova a ser publicado no Diário Oficial do 
Estado de São Paulo, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias 
de sua realização.

Docentes Categoria “F” -- Excluam-Se Desta Convocação os 
Docentes Que Já Possuam Um Mínimo de 19 Aulas Atribuídas, 
Docentes Efetivos, Ou Que Estejam Afastados em Licença Saúde, 
Licença Família, Licença-Gestante/Maternidade, Licença-Prêmio, 
Diretor de Escola, Vice-Diretor, Pcnp, Professor Coordenador, 056 
Aguardando Aposentadoria, Readaptados Afastados na Pei Ou 
Afastados na Municipalização.

Docentes Categoria “O” -- Excluam-Se Desta Convocação 
os Docentes Que Já Possuam Mais de 19 Aulas Atribuídas.

Docentes Categoria “F”
Relacão de Professores Categoria “F” com Menos de 19 

Aulas Atribuidas - Banca Educação Física -
Mauriceia Maria Barros Ayres, 16606554;
Categoria ”O”
Relacão de Professores Categoria “O” com Menos de 19 

Aulas Atribuidas – Banca Ciências Exatas –
Abilio Gabriel Martins; Abner Silva Xavier; Adilson Sanches 

Foramiglio; Ana Maria Santana Alves; Bruno Henrique Viginotti 
Berteline; Camila Bastos Rocha; Carina Ferreira Domingues; 
Christina Nunes Pistila; Cicero Inacio dos Santos; Cintia Inez 
Costa; Cristiano Barducci de Franca; Daniel Breves Nogueirol; 
Daniela dos Santos; Denise Vallini Basso; Doralice Maluf de 
Souza; Edmilson dos Santos Souza; Ednelson Oliveira Pinto; 
Eduardo Alexandre Rosa; Eliana Maria da Conceicao Ananias; 
Emanuelle Renna Moore; Fabio Batista Marques; Felipe Gueiros; 
Graziele Cristiane de Souza; Guilherme Augusto Silvestre de 
Campos; Helder Pestana; Isabela Miyuki Gameiro Fukami; Jose 
Ferreira dos Santos Neto; Jose Manuel Alves Junior; Jose Rubens 
Correa; Juarez Biruel da Conceicao; Lauren Fabiane Nunes; 
Leandro Estefania da Silva; Luiz Vinicius de Morais Souza; Marco 
Cesar de Melo; Maria Cristina Rosa; Maria Cristina Rosa; Maria 
Jose Blondel Enrione; Maria Lucia dos Santos Costa Santos; 
Nicolas Rosas Gracia de Oliveira; Nivandro Antonio de Freitas; 
Paulo Henrique de Vasconcelos; Reinaldo Ramos; Renato Ferreira 
Nunes; Richard Augusto Mendes; Rodrigo Ricardo Fernandes; 
Roseli Aparecida Cassorla; Valdeci Vieira de Souza; Vanderlei 
Francisco do Nascimento; Vanessa Aparecida de Queiroz; Vania 
Vieira de Almeida; William Jose Neves;

Relacão de Professores Categoria “O” com Menos de 19 
Aulas Atribuidas – Banca Ciências Humanas –

Adriana Sanches Brisola; Ana Maria Gonzales Bergara; 
Carlos Eduardo Rodrigues; Gilberto Lopes Manzano; Henrique 
Moreira Farrapo; Jose Ferreira dos Santos Neto; Julio Cesar 
Barbagallo; Magali Carmona de Moraes; Maria Elis Cristiane da 
Silva; Miguel Ramires Neto; Natasha Andreza Theodoro Soriano 
dos Santos; Rosangela de Sousa; Sabrina Ortega Ferreira Lima; 
Simone Cristina Saraiva; Sonia Aparecida de Oliveira e Silva; 
Vanderlei Candido Ferreira;

Relacão de Professores Categoria “O” com Menos de 19 
Aulas Atribuidas - Banca Educação Física –

Barbara Alves da Costa; Carina Colli Pasquini; Danilo Ata-
nazio da Luz Junior; Edimauro Gomes de Oliveira; Edson Gomes 
Luiz; Elisabete de Oliveira Dias Neves; Emerson Rodrigo da Silva; 
Fabia Patricia de Almeida; Herbert Campos Feijo Goncalves; 
Jose Manuel Alves Junior; Katia Andrea Machado; Leonardo 
Nunes; Raquel Neves Pontes; Skell Alves Alciati; Tania Elisabete 
Celandroni;

Relacão de Professores Categoria “O” com Menos de 19 
Aulas Atribuidas - Banca Arte –

Ana Maria Gonzales Bergara; Floyde Izabel Santana Bau-
mstark; Gustavo França Guimarães Pupo; Lilian Nascimento; 
Miranda Mota Dias da Silva; Pamella Fracarolli; Sonia Aparecida 
de Oliveira e Silva;

Relacão de Professores Categoria “O” com Menos de 19 
Aulas Atribuidas - Banca Português e Línguas –

Adriana Sanches Brisola; Ana Caroline de Oliveira Bortolet-
to; Ana Paula Kirk de Sanctis; Ana Paula Neto Carvalho; Cristiane 
Titonelli dos Santos; Daniele da Silva Araujo; Edilaine Alves de 
Oliveira; Ivone da Silva Xavier; Karine Cristina Ornellas; Luciana 
Ferreira Araujo Placencio; Manoel Izidro Batista; Marcelo de 
Castro; Mauricio Alves da Silva; Patricia Helena Ribeiro Piassa; 
Paula Moreira dos Santos Viana; Querem Karoline Franca Barca; 
Renata dos Santos Lima; Rosana de Camargo; Roseli de Andra-
de; Shayene Karine Moreno Meira; Valdemir Lopes de Carvalho; 
Virlene Maria da Silva Araujo;

Relacão de Professores Categoria “O” com Menos de 19 
Aulas Atribuidas - Banca Ciclo I - Classe – Celia Regina Aronchi 
de Souza;

Relacão de Professores Categoria “O” com Menos de 19 
Aulas Atribuidas - Banca Educação Especial – Andrezza Isabel 
Correa; Fabia Patricia de Almeida; Katia Andrea Machado; Lour-
des Aparecida Ramos Pasquini.

 DIRETORIA DE ENSINO 
- REGIÃO DE TAQUARITINGA
 Comunicado
Edital de Abertura de Inscrição
Processo Seletivo Simplificado Regional para contratação 

de Agente de Organização Escolar.
A Comissão Especial de Contratação por Tempo Determina-

do – CE – CTD da Diretoria de Ensino - Região Taquaritinga, com 
fundamento no inciso X do artigo 115 da Constituição Estadu-
al/1989, no inciso II do artigo 1º da Lei Complementar 1.093, 
de 16-07-2009, regulamentada pelo Decreto 54.682, de 13-08-
2009, e de acordo com a Autorização Governamental publicada 
no Diário Oficial de 07-09-2017, retificada em 07-10-2017, torna 
pública a abertura do Processo Seletivo Simplificado de Provas, 
em caráter excepcional, para contratação de servidores para 
exercerem como temporário, e em jornada completa de trabalho, 
a função de Agente de Organização Escolar, do Quadro de Apoio 
Escolar da Secretaria da Educação.

A contratação será pelo prazo máximo de até 12 (doze) 
meses, improrrogável, podendo o contratado ser dispensado 
antes do prazo final.

Do total de vagas do Processo Seletivo Simplificado a ser 
publicado, ficarão reservadas 5% das vagas para candidatos 
portadores de deficiência, nos termos da Lei Complementar 683, 
de 18-09-1992, alterada pela Lei Complementar 932, de 8 de 
novembro de 2002.

Os servidores serão contratados nos termos da Lei Com-
plementar 1.093, de 16-07-2009, regulamentada pelo Decreto 
54.682, de 13-08-2009 e, de acordo com a Lei Complementar 
1.010, de 01-06-2007, estarão vinculados ao Regime Geral de 
Previdência Social – RGPS e serão contribuintes do INSS.

O prazo de validade deste Processo Seletivo Simplificado 
será de 1 (um) ano, improrrogável, contado a partir da data da 
publicação da Classificação Final no Diário Oficial do Estado.

I – DOS VENCIMENTOS E DA JORNADA DE TRABALHO
1. Os vencimentos da classe de Agente de Organização 

Escolar correspondem ao valor de R$ 1.142,64.
2. A jornada de trabalho a que ficarão sujeitos os con-

tratados caracteriza-se pela prestação de 40 (quarenta) horas 
semanais.

3. O Processo Seletivo Regional não gera, para a Diretoria 
de Ensino Região - Taquaritinga, a obrigatoriedade de aproveitar 
todos os candidatos classificados. A participação do candidato 
prevê, apenas, a expectativa de direito à preferência na contrata-
ção, de acordo com a classificação obtida e as vagas disponíveis. 
Esta Diretoria de Ensino reserva-se ao direito de proceder às con-
tratações dos candidatos em número que atenda ao interesse e 
às necessidades do serviço.

II – DAS ATRIBUIÇÕES BÁSICAS DA FUNÇÃO
De acordo com o disposto no inciso I, artigo 2º, da Resolu-

ção SE 52, de 09-08-2011, as atribuições do Agente de Organi-
zação Escolar constam no ANEXO I.

Convocação
Estão Convocados para participar da sessão de atribuição 

de aulas todos os docentes que se encontrem nas condições 
abaixo discriminadas, ainda que não convocados nominalmente:

- Os docentes não efetivos (Categoria F), que se encontrem 
com atribuição de carga horária inferior à da Jornada Inicial de 
Trabalho Docente ou que ainda não tiverem atingido a Carga 
Horária de Opção para o ano letivo 2018.

- Os docentes contratados (Categoria O), que estejam com o 
contrato ativo, mas em situação de interrupção de exercício e/ou 
que não tiverem a carga horária mínima de 19 aulas atribuídas, 
com Sede de Controle da Frequência em escolas desta Diretoria 
de Ensino.

Poderão participar da Sessão da Atribuição de Aulas, nos 
termos do Inciso II do Artigo 27 da Resolução SE 65/2017, 
respeitando a ordem de prioridade por situação funcional, todos 
os docentes para:

a) constituição ou composição da Jornada parcialmente 
constituída;

b) constituição ou composição da jornada de docente adido;
c) composição de carga suplementar;
d) a docentes não efetivos para aumento de carga horária e/ 

ou para descaracterizar as horas de permanência;
e) a docentes contratados para aumento de carga horária;
f) a docentes contratados, em situação de interrupção de 

exercício, para composição de carga horária;
g) a titulares de cargo de outra DE para carga suplementar 

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

h) a docentes contratados de outra DE para aumento de 
carga horária;

i) a docentes contratados, em situação de interrupção de 
exercício, de outra DE, para composição de carga horária;

j) a candidatos remanescentes de concurso público da DE;
k) a candidatos à contratação;
l) a candidatos à contratação de outra DE;
m) aos integrantes de cadastro emergencial, quando hou-

ver, para composição de carga horária.
Comissão de Atribuição de Aulas
Diretoria de Ensino de Sertãozinho

 Comunicado
Edital de Credenciamento para Atuar Como Professor 

Mediador Escolar e Comunitário - PMEC 2018
A Dirigente Regional de Ensino - Região de Sertãozinho - 

torna público a abertura de inscrição para o credenciamento de 
docentes interessados em atuar no ano de 2018 nas escolas da 
Diretoria de Ensino Sertãozinho, para desempenhar as funções 
de Professor Mediador Escolar e Comunitário, nos termos da 
legislação vigente, em especial, a Resolução SE 08, de 31-01-
2018.

I - Do Cronograma de Inscrição:
Período de inscrição: 16 e 17-04-2018. Horário de atendi-

mento: das 08h30 às 16h30. Local: Protocolo da Diretoria de 
Ensino da Região Sertãozinho, Rua Dr. Pio Dufles, 865 - Jardim 
Soljumar - Sertãozinho - SP. (O candidato deverá realizar sua 
inscrição pessoalmente)

II - Das Condições para a Inscrição:
Poderão se inscrever docentes, devidamente inscritos para 

o processo regular de atribuição de classes/aulas para o ano de 
2018, observado o contido na Resolução SE 08, de 31-01-2018, 
e de acordo com a seguinte ordem de prioridade:

1 - docente readaptado, verificada a compatibilidade de seu 
rol de atribuições estabelecido pela Comissão de Assuntos de 
Assistência à Saúde- CAAS;

2 - docente titular de cargo, na situação de adido, cumprin-
do horas de permanência na composição da jornada de trabalho;

3 - docente ocupante de função-atividade, que esteja cum-
prindo horas de permanência correspondente à carga horária 
mínima de 12 (doze) horas semanais;

4 - docente com aulas regulares atribuídas, cuja carga horá-
ria total possa ser completada na conformidade da legislação 
pertinente.

III- Da Carga Horária: Jornada Integral de Trabalho Docente 
(32 aulas) ou Jornada Inicial de Trabalho Docente (19 aulas), de 
acordo com as necessidades da unidade escolar.

IV - Da Documentação exigida: Para confirmação do creden-
ciamento, o docente deverá apresentar:

1. Ficha de Inscrição;
2. RG e CPF (cópia)
3. Diploma de Curso Superior de Licenciatura Plena/ Bacha-

relado/ Tecnólogo, acompanhado de Histórico Escolar (cópia);
4. Comprovante de inscrição para o processo de atribuição 

de aulas -2018, contendo informações sobre a categoria do 
candidato e a opção para atuar em Projetos da Pasta/Professor 
Mediador (original obtido no GDAE: http://drhunet.edunet. 
sp.gov.br/portalnet/);

5. Certificados de cursos ou comprovar participação em 
ações ou projetos relacionados a temas como Direitos Humanos, 
Mediação de Conflitos, Justiça Restaurativa, Bullying, articulação 
comunitária, entre outros (cópia);

6. Carta de motivação em que apresente exposição sucinta 
das razões pelas quais opta por exercer as funções de Professor 
Mediador Escolar e Comunitário;

7. Não será permitida a juntada dos documentos exigidos 
neste Edital após o ato da inscrição.

V - Do Credenciamento/Classificação dos candidatos:
Após a entrega de documentos pelos candidatos ao exercí-

cio das atribuições de Professor Mediador Escolar e Comunitário, 
a Diretoria de Ensino procederá o credenciamento, com vistas à 
atribuição, obedecendo a ordem de prioridade. Serão observados 
para classificação dos candidatos, nas Unidades Escolares con-
templadas com o Projeto PMEC os seguintes itens:

1 - apreciação de carta de motivação, a ser apresentada 
pelo docente, contendo exposição sucinta das razões pelas 
quais opta por exercer as atribuições de Professor Mediador 
Escolar e Comunitário, considerando as atribuições na Resolução 
SE 8/2018.

2 - análise de certificados de cursos ou comprovação de 
participação do docente em ações ou projetos relacionados aos 
temas à Proteção Escolar, tais como mediação de conflitos, Jus-
tiça Restaurativa, bullying, articulação comunitária, entre outros.

VI - Das Disposições Finais:
Divulgação da classificação para o exercício das atribuições 

de Professor Mediador Escolar e Comunitário em 2018 no site 
da Diretoria de Ensino Sertãozinho, em 23-04-2018. Prazo para 
Recurso: dias 24-04-2018, no Protocolo da Diretoria de Ensino 
Sertãozinho.

Dia 30-04-2018 divulgação da Classificação Final no site da 
Diretoria de Ensino Sertãozinho.

Casos omissos ou dados não constantes neste edital serão 
definidos posteriormente pelos órgãos superiores e por eventu-
ais legislações que venham a vigorar após a publicação deste.

 DIRETORIA DE ENSINO 
- REGIÃO DE SOROCABA
 Convocação
Convocação Docentes Categoria “F” e “O”.
O Dirigente Regional de Ensino e a Comissão de Atribuição 

de Classe e Aulas da Diretoria de Ensino Região de Sorocaba, 
Convocam os Docentes Abaixo Identificados, a Comparecerem 
na Sessão de Atribuição de Classes e Aulas do Dia 12-04-2018, 
Às 09 Horas (Português e Línguas – Educação Especial – Ciên-
cias Exatas, Matemática, Ciências, Biologia, Física e Química e 
Anos Iniciais) E Às 14 Horas (Ciências Humanas, Geografia, His-
tória, Filosofia, Sociologia- Artes e Educação Fisica;), na Sede da 
Diretoria de Ensino de Sorocaba, Situada na Rua Manoel Gomes 
dos Santos Neto, 45, Jardim Pagliato, Conforme Disposto Nos 
Termos dos §§ 5º E 6º Do Art. 27 Da Resolução Se 72, de 2016.

11. portadores de diploma de curso de Habilitação Espe-
cífica para o Magistério (HEM) ou do Curso Normal de Nível 
Médio, com certificado de curso de Especialização em Nível 
Médio ou de curso de Atualização autorizado pela CENP (órgão 
extinto da Secretaria da Educação), na área da necessidade, ou 
de curso de Especialização realizado nos termos da Deliberação 
CEE 94/2009;

12. alunos do último ano de curso de Licenciatura em 
Educação Especial;

13.alunos do último ano de curso de Licenciatura em 
Pedagogia, com habilitação específica na área da necessidade.

LIBRAS
Para atuar no ensino fundamental e/ou médio, acom-

panhando o docente da classe ou do ano/série, o professor 
interlocutor deverá comprovar ter habilitação ou qualificação 
na Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS, e ser portador de, pelo 
menos, um dos títulos a seguir relacionados:

I - diploma de licenciatura plena em Pedagogia ou de curso 
Normal Superior;

II - diploma de licenciatura plena;
III - diploma de nível médio com habilitação em magistério;
IV - diploma de bacharel ou tecnólogo de nível superior.
§ 1º - A comprovação da habilitação ou qualificação, para 

a atuação a que se refere o caput deste artigo, dar-se-á com a 
apresentação de, pelo menos, um dos seguintes títulos:

1 - diploma ou certificado de curso de licenciatura em 
“Letras -LIBRAS”;

2 - certificado expedido por instituição de ensino superior 
ou por instituição credenciada por Secretarias Estaduais ou 
Municipais de Educação;

3 - certificado de habilitação ou especialização em Defici-
ência Auditiva/ Audiocomunicação com carga horária mínima de 
120 (cento e vinte) horas em LIBRAS;

4 - diploma de curso de licenciatura acompanhado de certi-
ficado de proficiência em LIBRAS, com carga horária mínima de 
120 (cento e vinte) horas;

5 - diploma de curso de licenciatura, com mínimo de 120 
(cento e vinte) horas de LIBRAS no histórico do curso.

§ 2º - Para atuação como instrutor-mediador ou como 
guiaintérprete, o professor interlocutor deverá ainda comprovar 
ter conhecimento e domínio da Língua de Sinais Tátil, mediante 
apresentação de certificado de, no mínimo, 120 (cento e vinte) 
horas e/ou de Dactilologia (alfabeto manual tátil) com profi-
ciência em leitura, escrita e transcrição em Braille (tradicional 
ou tátil), apresentando certificado de curso de, no mínimo, 120 
(cento e vinte) horas.

§ 3º - Na ausência de docentes que apresentem habilitação/ 
qualificação, na conformidade do previsto neste artigo, deverão 
ser observadas as qualificações previstas para as aulas do Aten-
dimento Pedagógico Especializado - APE,

atendendo ao disposto na resolução concernente ao proces-
so anual de atribuição de classes e aulas.

§ 4º - Persistindo a necessidade de docente interlocutor da 
Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS, na forma de que trata o 
parágrafo anterior, poderão ser atribuídas aulas a portador de 
diploma de nível médio com certificado de curso de treinamento 
ou de atualização, com no mínimo 30 horas em LIBRAS, em 
caráter excepcional, até que se apresente docente habilitado 
ou qualificado.

Classificação Inicial: 20-04-2018
Recurso: 20 e 23-04-2018
Classificação Final: 26-04-2018

 DIRETORIA DE ENSINO 
- REGIÃO DE SERTÃOZINHO
 Convocação
A Dirigente Regional de Ensino, da Diretoria de Ensino – 

Região de Sertãozinho, nos termos do § 8º do Artigo 27 da Reso-
lução SE 65/2017, Convoca para comparecerem na Sessão de 
Atribuição de aulas, que se realizará no dia treze (13) de abril de 
dois mil e dezoito, às nove horas (9h) para não efetivos – “F”, e 
às nove horas e trinta minutos (9h30) para contratados, na sede 
da Diretoria de Ensino, à Rua Pio Dufles, 865, Jardim Soljumar, 
Sertãozinho, SP, munidos de Modelo CGRH 2018 e Horário Único 
de aulas, se houver, os docentes:

DOCENTES NÃO EFETIVOS – CATEGORIA F

NOME CPF DISC. QUALIF

CAMILA MARQUESI LUCAS 222.517.698-11 FIS MAT/QUI
MARILENE SIMOES GIANELO 005.403.228-81 ED.FIS. -
RONALDO APARECIDO ANTONINI 176.918.528-35 ED.FIS. -

DOCENTES CONTRATADOS CONVOCADOS
LINGUA PORTUGUESA/INGLÊS

NOME CPF DISC. QUALIF.

ERIKA HELENA ANTONIO 30541673807 ESP POR
RENATA PATRICIA BARBOSA 29596862847 POR ING
FABRICIA RIBEIRO SOUZA 42035507855 POR ING
SIRLEIA CARLA BOCALON 18657038854 POR ING
TAIS NELLY CALDEIRA BISCALCHINI 20018377807 POR ING
ANA PAULA TRONTO SIQUEIRA 28494676857 POR ESP

EDUCAÇÃO FÍSICA

NOME CPF DISC. QUALIF.

MARCIO CLERIO DIAS 15069394819 ED.FIS -
RICARDO LUIZ DA SILVA 30114671885 ED.FIS -

HISTÓRIA/GEOGRAFIA/SOCIOLOGIA/FILOSOFIA

NOME CPF DISC. QUALIF

EDGARD CASAGRANDE 14814233809 FIL HIS/SOC
ANGELA MARIA MARCHESIN LUCENTE 27280361870 HIS SOC/GEO
NELI ISABEL MASSON 02642678857 GEO HIS/FIL
LUCIANA RODRIGUES 19953234892 HIS FIL/GIO
ANDREA CRISTINA AMARAL MELO 34407576847 FIL HIS/SOC
CRISTINA APARECIDA CODECO NOGUEIRA 13420520808 GEO HIS/SOC
ELIANA MARIA DE PAULA BARBOSA 05209089886 FIL -
PAULO HENRIQUE TEIXEIRA 13185351827 ART FIL/SOC/HIS
TALES MATOS BASTOS 04097288105 HIS SOC
PEDRO HENRIQUE FACIOLI MARCELINO 32320169873 FIL -
KRISSIA ANDRADE DE MIRANDA 31435763831 HIS ENR
JEAN CARLOS FERREIRA 32693340870 FIL -
MARLY PIAZENTINE PALOPITO 12238942823 GEO HIS
AURELICIO MAGALHAES SILVA 03362133525 GEO -

MATEMÁTICA/CIÊNCIAS/FISICA/QUIMICA/BIOLOGIA

NOME CPF DISC. QUALIF.

MATEUS FIACADORI DE OLIVEIRA 31646363850 FIS MAT
LARA RACHEL DAMIAO SALA SOUZA 31019835842 BIO CFB/MAT
SANDRA MARA DOS SANTOS NININ 22892925835 CFB BIO/MAT/QUI
CLAUDIA REGINA GALLO GODOY 31678511803 CFB QUI, BIO
JACQUELINE BOMBONATTO DANELON 35832869877 CFB BIO
JORGE LUIS FERREIRA 32477722867 MAT FIS
MARIA CAROLINA BALARDIN FERNANDES 13886937801 CFB BIO
MAXIMIANO MACENA NASCIMENTO 26067855844 MAT FIS
ANTÔNIO DE FATIMA NUNES 01993137840 CFB FIS/MAT/QUI/BIO
MIRIAN OLIVEIRA SOUSA COSTA 06254271818 MAT FIS
MARISTELA AP. MANTOVANI MACAO 28866416851 MAT -
JUNIOR PINHEIRO DE SOUZA 36864478866 MAT FIS
MAYSA ALEXANDRA DE OLIVEIRA 16000283814 MAT FIS
LUZIA DE PAULA SOUZA 07041943844 MAT FIS
ADILSON ANTONIO PLAINE 10119318857 CFB FIS/MAT/QUI/BIO
SERGIO CAMOLEZE 16600054859 MAT FIS
SIDNEI ALEX PITA 34396521812 MAT -

EDUCAÇÃO ESPECIAL – SALA DE RECURSO

NOME CPF DISC. QUALIF.

MARCIA ANGELICA PUPO DA S. CALDEIRA 20018395880 EEM -
NELIANE ALINE GARCIA FELICIO 31261415876 EEM -

DIRETORIA DE ENSINO 
- REGIÃO DE TAQUARITINGA
Comunicado
Edital de Abertura de Inscrição
Processo Seletivo Simplificado Regional para contratação 

de Agente de Organização Escolar.
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Regra de três simples; Razão e proporção; Porcentagem; Juros 
simples; Noções de estatística; Medidas de comprimento, de 
superfície, de volume e capacidade e de massa; Raciocínio Lógi-
co; Resolução de situações: problema.

3- CONHECIMENTOS DE INFORMÁTICA
Conhecimentos sobre os princípios básicos de informática: 

sistema operacional, diretórios e arquivos; Conhecimentos de 
aplicativos: processadores de textos (Word), planilhas (Excel); 
Navegação Internet: pesquisa WEB, sites; Uso de correio ele-
trônico: caixa postal, mensagens (ler, apagar, escrever, anexar 
arquivos e extração de cópias).

 COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA 
E SERVIÇOS ESCOLARES

 Convocação
Convocamos o representante da empresa FRIDEL FRIGORI-

FICO INDUSTRIAL DEL REY LTDA, detentora das Atas de Registro 
de Preços 058/DAAA/2017 – CARNE BOVINA (COXÃO MOLE) 
EM CUBOS CONGELADA LOTES 1 E 2, 050/DAAA/2017 – CARNE 
BOVINA (COXÃO MOLE) MOÍDA CONGELADA LOTES 1 E 2, para 
que no prazo de 5 (cinco) dias corridos, compareça no Departa-
mento de Alimentação e Assistência ao Aluno - DAAA/CISE, à 
Praça da República, 53- sala 52 – Republica São Paulo/SP, para 
celebrar o Termo de Contrato.

Convocação
Convocamos o representante da empresa NS ALIMENTOS 

LTDA, detentora das Atas de Registro de Preços 057/DAAA/2017 
– CARNE BOVINA (PATINHO) EM ISCAS CONGELADA LOTES 1 E 
2, para que no prazo de 5 (cinco) dias corridos, compareça no 
Departamento de Alimentação e Assistência ao Aluno - DAAA/
CISE, à Praça da República, 53- sala 52 – Republica São Paulo/
SP, para celebrar o Termo de Contrato.

Convocação
Convocamos o representante da empresa JBS S/A, detento-

ra das Atas de Registro de Preços 060/DAAA/2017 – PEITO DE 
FRANGO EM CUBOS CONGELADO LOTES 1 E 2, 053/DAAA/2017 
– CARNE DE SUINO (PERNIL) EM CUBOS CONGELADA LOTES 1 
E 2, para que no prazo de 5 (cinco) dias corridos, compareça no 
Departamento de Alimentação e Assistência ao Aluno - DAAA/
CISE, à Praça da República, 53- sala 52 – Republica São Paulo/
SP, para celebrar o Termo de Contrato.

Convocação
Convocamos o representante da empresa AGRICOLA JAN-

DELLE S/A, detentora das Atas de Registro de Preços 047/
DAAA/2017 – MOELA DE FRANGO CONGELADA LOTES 1 E 2, 
para que no prazo de 5 (cinco) dias corridos, compareça no 
Departamento de Alimentação e Assistência ao Aluno - DAAA/
CISE, à Praça da República, 53- sala 52 – Republica São Paulo/
SP, para celebrar o Termo de Contrato.

 SAÚDE

 COORDENADORIA DE SERVIÇOS DE SAÚDE

 HOSPITAL GERAL 
DOUTOR ÁLVARO SIMÕES DE SOUZA 
- VILA NOVA CACHOEIRINHA
 Notificação
O Diretor Técnico de Saúde III do Hospital Geral "Dr. Álvaro 

Simões de Souza" em Vila Nova Cachoeirinha, notifica a servido-
ra ELISANGELA DE LIMA SOARES DE SOUZA, RG: 26.352.405-X, 
RS/PV: 11.418.862/01, Oficial Administrativo, Lei 500/74, para 
comparecer perante o Serviço de Recursos Humanos deste 
Referido Hospital, no prazo máximo até 03 dias úteis, apresentar 
justificativa por escrito de falta injustificadas, em virtude de 
haver infringido o disposto no artigo 241, da Lei 10.261/68, 
ultrapassando o limite permitido por Lei. Por não ter apresenta-
do justificativa até presente data, é citado na forma da Lei para 
defender-se e para não alegar ignorância ou desconhecimento, é 
publicado o presente edital, por três dias consecutivos.

8- consultar, inserir e manter atualizados dados nos siste-
mas informatizados de Controle de Frequência e Cadastro Fun-
cional PAEC/PAPC, relacionados à vida funcional dos docentes e 
dos demais servidores;

9- lançar a frequência dos servidores lotados na unidade, 
bem como as alterações de carga horária de docentes, digitação 
de aulas ministradas eventualmente e reposição de aulas, dentro 
dos prazos estabelecidos;

10- elaborar e submeter à apreciação do Diretor de Escola a 
escala de férias anual e, no início de cada mês, verificar a confir-
mação do Boletim Informativo de Férias – BIF, para pagamento 
do adicional de 1/3 de férias dos docentes, bem como digitar a 
escala e apontamento de férias dos demais servidores no siste-
ma GDAE, Módulo SIPAF;

11- manter organizados e atualizados os arquivos, respon-
sabilizando-se pela guarda de livros e papéis;

12- preparar expedientes relativos a registro, controle, 
aquisição de materiais e prestação de serviços, bem como 
adotar medidas administrativas necessárias à manutenção e à 
conservação de equipamentos e bens patrimoniais de natureza 
permanente e de consumo;

13- controlar a movimentação de alunos no recinto da 
escola, em suas imediações e na entrada e saída da unidade 
escolar, orientando-os quanto às normas de comportamento, 
informando à Direção da Escola sobre a conduta deles e comu-
nicando ocorrências;

14- controlar o fluxo de docentes, fiscalizando o cumpri-
mento do horário de aulas e encaminhar docente eventual à sala 
de aula, quando necessário;

15- prestar atendimento, por telefone e pessoalmente, à 
comunidade escolar, quando solicitado;

16- responder, perante o superior imediato, pela regulari-
dade e autenticidade dos registros da vida escolar dos alunos, a 
cargo da secretaria da escola;

17- cumprir normas legais, regulamentos, decisões e prazos 
estabelecidos para a execução dos trabalhos de sua responsabi-
lidade, relativos à secretaria da escola;

18- propor medidas que visem à racionalização das ativida-
des de apoio administrativo, bem como expedir instruções neces-
sárias à regularização dos serviços sob sua responsabilidade;

19- providenciar a instrução de processos e expedientes que 
devam ser submetidos à decisão superior;

20- elaborar e assinar relatórios circunstanciados sobre o 
desempenho de suas atribuições, conforme orientação superior;

21- receber, registrar, distribuir, preparar e instruir expedien-
tes e ofícios, observadas as regras de redação oficial, oferecendo 
parecer conclusivo com fundamento na legislação pertinente, 
quando for o caso, e dando-lhes o devido encaminhamento;

22- organizar e manter o protocolo e o arquivo escolar;
23- organizar e manter atualizado o acervo de leis, decretos, 

regulamentos, resoluções, portarias e comunicados de interesse da 
escola, acompanhando as publicações no Diário Oficial do Estado;

24- atender aos servidores da escola e aos alunos, pres-
tando-lhes esclarecimentos sobre escrituração e legislação, 
consultando o superior imediato quando necessário;

25- participar, em conjunto com a equipe escolar, da for-
mulação e implementação da Proposta Pedagógica da Escola, 
contribuindo para a integração escola-comunidade;

26- assistir o Diretor da Escola, mantendo registro de dados 
referentes à Associação de Pais e Mestres, a verbas, estoque de 
merenda escolar, disponibilidade de recursos financeiros, e pres-
tando contas dos gastos efetuados na unidade escolar.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
1- LÍNGUA PORTUGUESA
Interpretação de textos; Sinônimos e Antônimos; Sentido 

próprio e figurado das palavras; Ortografia Oficial; Acentuação 
Gráfica; Crase; Pontuação; Substantivo e Adjetivo: flexão de 
gênero, número e grau; Emprego de Verbos: regulares, irregu-
lares e auxiliares; Concordância: nominal e verbal; Regência: 
nominal e verbal; Conjugação de verbos; Pronomes: uso e 
colocação - pronomes de tratamento.

2. RACIOCÍNIO LÓGICO - MATEMÁTICA
Operação com números inteiros, fracionários e decimais; 

Sistema de numeração decimal; Equações de 1º e 2º graus; 

são Especial de Concurso Público, não cabendo recurso quanto à 
classificação estabelecida.

XI - DA CLASSIFICAÇÃO FINAL
1. A nota final do candidato será igual à soma do total de 

pontos obtidos na prova.
2. Os candidatos aprovados serão classificados por ordem 

decrescente da nota final, em lista de classificação.
3. A Comissão Especial de Contratação por Tempo Determi-

nado – CE – CTD publicará no Diário Oficial do Estado e divul-
gará no site da Diretoria de Ensino – Região de Taquaritinga, 
duas listas de classificação: uma Geral, para todos os candidatos, 
inclusive aqueles com deficiência e outra Especial, apenas para 
os candidatos com deficiência.

XII – DA HOMOLOGAÇÃO
1. A homologação do processo seletivo se dará com a 

publicação da Lista de Classificação Final, no Diário Oficial do 
Estado de São Paulo.

2. O Processo Seletivo terá a validade de 1 (um) ano, 
improrrogável.

XIII - DA ESCOLHA DE VAGAS
1. Os candidatos classificados serão 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 serão convocados nominalmente por 
publicação em Diário Oficial do Estado, pela Comissão Especial 
de Contratação por Tempo Determinado – CE – CTD, para pro-
cederem à escolha de vagas, obedecida, rigorosamente, a ordem 
da classificação por município/ Diretoria de Ensino.

1.1 A relação de vagas poderá sofrer alterações para aten-
der decisões judiciais, aproveitamento de adidos e extinção/
fusão/desativação de unidades escolares e outras situações 
não previstas.

2. A relação de vagas, os dias, horário e local da realização 
da sessão de escolha de vagas serão publicados no Diário Oficial 
do Estado, com antecedência de, no mínimo, 5 (cinco) dias da 
data da escolha de vagas.

3. O número de vagas a ser oferecido aos candidatos da 
Lista Especial será correspondente ao cálculo de 5% de vagas 
existentes, por município. Caso a aplicação do percentual de que 
trata este item resulte em número fracionado, este será elevado 
até o 1º número inteiro subsequente somente quando a fração 
for maior ou igual a 5 (cinco).

3.1 A ordem de convocação dos candidatos com deficiência 
classificados no concurso público, dentro dos limites estabeleci-
dos pela Lei Complementar 683, de 18-09-1992, alterada pela 
Lei Complementar 932, de 08-11-2002, se dará da seguinte 
forma: na 5ª (quinta) vaga, 30ª (trigésima) vaga, 50ª (quinqua-
gésima) vaga e assim sucessivamente, a cada intervalo de 20 
(vinte) nomeações, durante o prazo de validade deste concurso 
público.

3.2 Na falta de candidatos portadores de deficiência 
habilitados, as vagas a eles reservadas serão preenchidas pelos 
demais candidatos, observando-se a ordem de classificação.

4. A critério da Diretoria Regional de Ensino de Taquaritinga, 
o candidato poderá ser convocado para escolha de vagas, de 
acordo com as vagas existentes, em nível de Município.

XIV - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
1. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar 

pelo Diário Oficial do Estado as publicações de todos os Editais 
e Comunicados, os quais também serão divulgados no site da 
Diretoria de Ensino (https://detaquaritinga.educacao.sp.gov.br).

2. A critério da administração, o candidato poderá ser 
convocado:

2.1 de acordo com sua classificação em âmbito de município;
2.2 de acordo com sua classificação em âmbito de Diretoria 

de Ensino.
3. O candidato a ser contratado, inclusive o candidato com 

deficiência, deverá submeter-se a avaliação médica (laudo para 
exercício) - expedido por órgãos / entidades integrantes do Sis-
tema Único de Saúde (SUS) ou Médico do Trabalho, observadas 
as condições previstas na legislação vigente.

4. O candidato que não comparecer ou desistir da escolha 
terá os seus direitos esgotados no processo seletivo regional.

5. Pertinente à contratação em virtude de função-atividade 
vaga, o prazo máximo de contratação é de até 12 (doze) meses, 
podendo, ainda, o contratado ser dispensado antes do prazo 
de contratação.

6. Conforme estabelecido no artigo 6º da Lei Complemen-
tar 1093/2009, o candidato que solicitou dispensa da função 
(encerrou contrato), deverá aguardar 200 (duzentos) dias para 
participar de nova sessão de escolha de vagas.

7. Nos casos de substituição, o candidato será admitido 
pelo prazo do respectivo afastamento do substituído, respeitado, 
ainda, o prazo máximo de até 12 (doze) meses.

8. A critério da Administração, restando vagas, após a 
manifestação quanto à escolha de vagas por parte de todos os 
candidatos classificados poderá novamente ser convocado o 
candidato aprovado que não comparecer à sessão de escolha 
de vaga e, também, aquele que tendo escolhido vaga, não tenha 
assinado contrato para o exercício da função.

9. O acompanhamento das publicações, editais, avisos e 
comunicados referentes ao Processo Seletivo é de responsabili-
dade exclusiva do candidato.

ANEXO I
ATRIBUIÇÕES E ATIVIDADES
(DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO SE 52, de 09-08-2011)
1- organizar e manter atualizados os prontuários dos 

alunos, procedendo ao registro e escrituração relativos à vida 
escolar, especialmente no que se refere à matrícula, frequência 
e histórico escolar;

2- providenciar a elaboração de diplomas, certificados de 
conclusão de série e de cursos, de aprovação em disciplinas e 
outros documentos relativos à vida escolar dos alunos;

3- expedir comunicados à equipe escolar sobre a movimen-
tação escolar dos alunos;

4- inserir, manter e atualizar dados dos alunos nos Sistemas 
Informatizados Corporativos da Secretaria de Estado da Educa-
ção, tais como:

a) efetivação de matrícula e manutenção da ficha cadastral 
dos alunos, de acordo com a documentação civil, e atualização 
do endereço completo;

b) lançamento de todas as informações referentes à par-
ticipação em programas de distribuição de renda, transporte 
escolar e, quando for o caso, de caracterização de necessidade 
educacional especial;

c) lançamento da movimentação escolar, tais como transfe-
rências, ausências, abandono e outros;

d) lançamento de notas e frequência dos alunos, por com-
ponente curricular, no Sistema de Avaliação e Frequência - SAF, 
ao final de cada bimestre, para a elaboração do Boletim Escolar;

e) registro do Rendimento Escolar Individualizado, no final 
do ano letivo, ou a cada semestre no caso da Educação de 
Jovens e Adultos, no Sistema de Cadastro de Alunos, necessário 
para o cálculo dos indicadores de fluxo da escola;

f) preparação da documentação e dados para consultas e 
publicação de registro de concluintes de curso no sistema GDAE, 
Módulo Concluintes e Módulo Financeiro.

5- registrar, preparar, expedir e controlar documentos rela-
tivos à frequência do pessoal docente e dos demais servidores 
da escola;

6- organizar e manter atualizados os assentamentos dos 
servidores em exercício na escola;

7- preparar dados para a folha de pagamento de venci-
mentos e salários do pessoal da escola, bem como realizar 
expedientes relacionados a ela;

4. O candidato deverá comparecer ao local determinado 
para a prova, com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos do 
horário estabelecido para o seu início, não sendo admitidos retar-
datários, sob pretexto algum, após o fechamento dos portões.

5. O candidato somente poderá retirar-se da sala do local 
da prova depois de transcorridos o tempo de 50% da apuração 
da prova.

6. Somente será admitido ao local da prova o candidato que 
estiver munido de um dos seguintes documentos, original, uma 
vez que nenhum documento será retido:

a) Cédula de Identidade (RG);
b) Carteira de Trabalho e Previdência Social;
c) Certificado de Alistamento Militar;
d) Carteira Nacional de Habilitação, com fotografia expedi-

da nos termos da Lei Federal 9.503, de 23-09-1997 (dentro do 
prazo de validade);

6.1 Não serão aceitos para efeito de identificação, por 
serem documentos destinados a outros fins: protocolo de 
requisição de documento, carteira de reservista, certidão de nas-
cimento ou de casamento, título eleitoral, carteira de estudante, 
crachá, identidade funcional de natureza pública ou privada ou 
qualquer outro que não os elencados no item 6.

7. Não haverá segunda chamada ou repetição de prova, seja 
qual for o motivo alegado para justificar o atraso ou a ausência 
do candidato.

8. No ato da realização da Prova Objetiva serão entregues 
ao candidato Caderno de Questões e a Folha Definitiva de 
Respostas, para aposição da assinatura no campo próprio e 
transcrição das respostas com caneta de tinta azul ou preta. 
O candidato não poderá ausentar-se da sala de prova levando 
qualquer um destes materiais e nem sem autorização ou acom-
panhamento do fiscal.

9. Ao terminar a prova, o candidato entregará ao fiscal o 
Caderno de Questões e a Folha Definitiva de Respostas com 
aposição da assinatura no campo próprio e transcrição das 
respostas com caneta de tinta azul ou preta.

10. Não será permitida a substituição da Folha Definitiva de 
Respostas por erro do candidato.

11. Não serão computadas questões não respondidas nem 
questões que contenham mais de uma resposta (mesmo que 
uma delas esteja correta), emenda ou rasura, ainda que legível. 
Não deverá ser feita nenhuma marca fora do campo reservado 
às respostas ou à assinatura.

12. Será excluído do Processo Seletivo o candidato que, 
além das demais hipóteses previstas neste Edital:

a) apresentar-se após o horário estabelecido para a reali-
zação da prova;

b) apresentar-se para prova em outro local que não seja o 
previsto no Edital de Convocação para a prova;

c) não comparecer à prova, seja qual for o motivo alegado;
d) não apresentar um dos documentos de identidade nos 

termos deste Edital, para a realização 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 

mínimo;
g) for surpreendido em comunicação com outras pessoas 

ou utilizando-se de calculadoras, livros, notas ou impressos não 
permitidos;

h) estiver fazendo uso de qualquer tipo de equipamento 
eletrônico de comunicação (máquinas calculadoras, telefones 
celulares etc.);

i) lançar mão de meios ilícitos para execução da prova;
j) não devolver integralmente o material recebido;
k) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos;
l) estiver fazendo uso de boné ou de chapéu;
m) estiver portando arma de fogo, ainda que possua o 

respectivo porte;
n) agir com incorreção ou descortesia para com qualquer 

membro da equipe encarregada da aplicação da prova.
VIII – DA AVALIAÇÃO DA PROVA
1. A prova será avaliada na escala de 0 (zero) a 30 (trinta) 

pontos.
2. Será considerado habilitado o candidato que obtiver no 

mínimo 50% da nota da prova.
3. O candidato será convocado para realização da prova, 

por meio de Edital publicado no Diário Oficial do Estado e no 
site da Diretoria de Ensino – Região Taquaritinga (http://deta-
quaritinga.educacao.sp.gov.br).

4. O gabarito e o resultado da prova serão publicados no Diá-
rio Oficial do Estado de São Paulo e no site da Diretoria de Ensino 
– Região Taquaritinga (http://detaquaritinga.educacao.sp.gov.br).

IX - DOS RECURSOS
1. Serão admitidos recursos referentes às etapas do proces-

so seletivo, quanto:
a) às questões da prova e gabarito; e
b) ao resultado da prova;
2. Para recorrer das questões da prova e gabarito ou 

do resultado da prova (1ª Classificação), o candidato deverá 
entregar requerimento dirigido à Comissão Especial de Con-
tratação por Tempo Determinado – CE – CTD da Diretoria de 
Ensino – Região de Taquaritinga (Endereço: Avenida Heitor Alves 
Gomes, 230, Jardim Beatriz – Taquaritinga/SP), devidamente 
fundamentado, no prazo de 2 (dois) dias contados da publicação 
que provocou o recurso tendo como termo inicial o 1º dia útil 
subsequente à data de ocorrência ou de publicação do resultado 
do respectivo evento.

3. Será desconsiderado o recurso entregue em local dife-
rente do estabelecido neste Edital ou fora do prazo estipulado.

4. A decisão do recurso será dada a conhecer coletivamente, 
por meio de publicação no Diário Oficial do Estado de São Paulo 
e site da Diretoria de Ensino Região – Taquaritinga (http://deta-
quaritinga.educacao.sp.gov.br).

X – DO DESEMPATE
1. Em caso de igualdade da pontuação final, serão apli-

cados, sucessivamente, os seguintes critérios de desempate ao 
candidato:

a) tenha maior idade (igual ou superior a 60 anos), em cum-
primento à Lei Federal 10.741, de 01-10-2003, tendo preferência 
sobre os demais e entre si, sendo considerada para esse fim, a 
data do término das inscrições;

b) obtiver maior número de acertos nas questões da: Língua 
Portuguesa;

c) obtiver maior número de acertos nas questões da: Racio-
cínio Lógico e Matemática;

d) obtiver maior número de acertos nas questões da: 
Informática;

e) tenha maior idade (até 59 anos) sendo considerada a 
data do término das inscrições; e

f) maior tempo de exercício efetivo da função de jurado, que 
exerceu a função de jurado,

g) maior tempo de exercício efetivo de mesário.
i) encargos de família (maior número de filhos menores de 

18 anos) – para critério de desempate (cópia e j) original de 
certidão de nascimento/RG dos dependentes).

k) persistindo o empate entre os candidatos, depois de 
aplicados todos os critérios acima, o desempate se dará por 
meio de sorteio.

2. Permanecendo o empate, os candidatos empatados serão 
convocados, através de publicação em Diário Oficial do Estado, a 
comparecer em data e local a ser indicado posteriormente para 
participarem de sorteio que definirá a ordem de classificação;

2.1 O não comparecimento dos candidatos convocados ao 
sorteio implicará a classificação dos mesmos a critério da Comis-

 SUPERINTENDÊNCIA DE CONTROLE DE ENDEMIAS

 DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO
 Diretoria de Serviço de Pessoal
 Comunicado
Processo Seletivo Simplificado
Unidade: Superintendência de Controle de Endemias - Sucen
Classe: Desinsetizador
Edital 013/2018, de 11-04-2018
Classificação Final Geral e Especial
A Superintendência de Controle de Endemias - SUCEN, da Secretaria de Estado da Saúde, nos termos da Lei Complementar 

1.093, de 16-07-2009, devidamente autorizada pelo Senhor Governador, em despacho de 14-12-2015, publicado no D.O. de 15-12-
2015, e republicado no D.O. de 19-12-2015, visando atender a necessidade temporária de excepcional interesse público e do Plano 
Emergencial de Combate às Arboviroses (dengue, chikungunya e zika), torna pública a CLASSIFICAÇÃO FINAL GERAL E ESPECIAL, 
dos candidatos habilitados para a classe de DESINSETIZADOR, conforme Edital 001/2016, publicado no D.O. de 14-12-2016, com 
retificações publicadas no D.O. de 10-01-2017, destinados à contratação por tempo determinado por 12 meses, no regime jurídico e 
condições estabelecidas pela própria Lei Complementar acima citada.

Para elaboração da classificação final geral e especial foram obedecidos os critérios estabelecidos no referido Edital.
No prazo de 3 dias úteis, a partir do primeiro dia útil subsequente à data de publicação da referida classificação final geral e 

especial, o candidato poderá interpor recurso, através de requerimento devidamente fundamentado ao dirigente da Autarquia, à 
Rua Paula Souza, 166 – São Paulo – Capital.

CLASSE: DESINSETIZADOR
Serviço Regional 01 - DPE - São Paulo
Candidatos Habilitados e Classificados

NOME RG OBJETIVA PRÁTICA TOTAL CLASSIFICAÇÃO CRITÉRIO DE DESEMPATE

Hiago Christe Silva dos Santos 52658020-3 87.50 95.00 182.50 1º
Lineker Ferreira de Souza 43018370-7 75.00 95.00 170.00 2º
Lucas Morais Gomes 43756041-7 70.00 95.00 165.00 3º
Elaine Pedroso de Oliveira 13982555-1 67.50 92.00 159.50 4º
Walter Pereira de Freitas 21953352-0 60.00 95.00 155.00 5º Enc. Fam.
Edmar Kuroiva de Magalhães 41198628-4 60.00 95.00 155.00 6º
Eliazar de Moraes 23762006-6 67.50 85.00 152.50 7º Enc. Fam.
Welington Luiz Teles Serrão 41557120-0 57.50 95.00 152.50 8º
Iuri Souza Santos 52782996-1 57.50 92.00 149.50 9º
Antonio Ferreira da Silva 19606084-9 62.50 85.00 147.50 10º P.Obj.
Amabiles de Sousa Siva 35184579-3 52.50 95.00 147.50 11º
Marluce da Silva Soares 34147438-1 55.00 92.00 147.00 12º Enc. Fam.
Keli Dias de Araujo 40111586-0 55.00 92.00 147.00 13º
Robinson Pedroso de Oliveira 13578887-0 60.00 85.00 145.00 14º P.Obj.
Francileide da Silva Aragao 47706548-x 50.00 95.00 145.00 15º
Jediane Ferreira dos Santos 49474398-0 60.00 82.00 142.00 16º
Ewerton Pereira da Silva Santos 42980560-3 62.50 75.00 137.50 17º
Flavio Santos Serrão 53917857-3 60.00 75.00 135.00 18º
Maria Amelia Rodrigues Barrocas 8229692-3 52.50 82.00 134.50 19º Idade
Giselia Mendes da Silva 21100247-1 62.50 72.00 134.50 20º P.Obj.
Andreia Santos Ferreira Martins 22994440-1 52.50 82.00 134.50 21º Enc. Fam.
Vanessa Figueredo Folha de Andrade 29373256-5 52.50 82.00 134.50 22º
Kaio Corsato 37747546-4 52.50 77.00 129.50 23º
Giulia Marcelo de Freitas 37612428-3 60.00 69.00 129.00 24º
Ana Priscila dos Santos Honorato 36412473-8 50.00 72.00 122.00 25º
Daniela de Oliveira Ribeiro 30585087-8 57.50 59.00 116.50 26º

Candidatos Inabilitados e Ausentes

RG NOTA PRÁTICA

43403830-1 0.00
37701019-4 0.00
54806693-0 0.00


