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Sistemas de Informação; Tecnologia em Informática; Tecnologia 
em Informática - Banco de Dados; Tecnologia em Informática - 
Ênfase em Banco de Dados; Tecnologia em Informática - Ênfase 
em Banco de Dados e Redes de Computadores; Tecnologia em 
Informática - Ênfase em Gestão de Negócios; Tecnologia em 
Informática - Ênfase em Redes de Computadores; Tecnologia 
em Informática - Modalidade de Gestão Financeira; Tecnologia 
em Informática - Modalidade Gestão da Produção Industrial; 
Tecnologia em Informática - Modalidade Gestão Financeira; 
Tecnologia em Informática - Redes de Computadores; Tecnologia 
em Informática com ênfase em Banco de Dados; Tecnologia 
em Informática e Negócios; Tecnologia em Informática para a 
Gestão de Negócios; Tecnologia em Informática para Gestão de 
Negócios; Tecnologia em Informática para Negócios; Tecnologia 
em Jogos Digitais; Tecnologia em Processamento de Dados; 
Tecnologia em Projetos de Sistemas de Informações; Tecnolo-
gia em Redes de Computadores; Tecnologia em Segurança da 
Informação; Tecnologia em Sistema para Internet; Tecnologia 
em Sistemas da Informação; Tecnologia em Técnicas Digitais; 
Tecnologia em Web Design.

CAPÍTULO IV
DOS VENCIMENTOS E COMPOSIÇÃO DA CARGA-HORÁRIA
1. O valor da hora-aula prestada é de R$ 17,15 (dezessete 

reais e quize centavos), correspondente ao PADRÃO I-A, da Esca-
la Salarial - Professor de Ensino Médio e Técnico, a que se refere 
o inciso II do artigo 25-A da Lei Complementar nº 1.044/2008, 
de 13/05/2008, publicada no DOE de 14/05/2008, acrescido pelo 
inciso I do artigo 2º da Lei Complementar nº 1.240/2014.

2. A carga horária mensal é constituída de horas-aula, 
acrescida de 20% (vinte por cento) de hora-atividade, referente 
ao número de aulas efetivamente ministradas. Para efeito de 
cálculo da retribuição mensal correspondente às horas presta-
das, o mês será considerado como tendo 4,5 (quatro e meio) 
semanas, acrescido de 1/6 (um sexto) a título de repouso 
semanal remunerado.

2.1. A carga horária mensal estará sujeita a variação de 
acordo com as normas internas do CEETEPS que disciplinam a 
atribuição de aulas, não podendo ultrapassar o limite de 200 
(duzentas) horas.

2.1.1. A carga horária semanal será constituída de no míni-
mo 02 (duas) horas-aula, de acordo com o disposto no artigo 22, 
da Lei Complementar nº 1.044/2008 com a redação estabelecida 
pelo Inciso VII do artigo 1º da Lei Complementar nºº 1.240/ 2014.

CAPÍTULO V
DAS INSCRIÇÕES E CONDIÇÕES
1. As inscrições serão recebidas no período de 04/01/2016 

a 18/01/2016, no horário das 08h00 às 17h00 horas, no local 
abaixo indicado:

 - Unidade de Ensino: Etec de Santa Fé do Sul - 277
 - Endereço: Rua Treze de Maio, n. 369 – esquina com a 

Avenida Conselheiro Antonio Prado.
 - Bairro: São Francisco. Cidade: Santa Fé do Sul
1.1. Informações: Telefone (17) 3641-1232 e-mail: 

e277adm@cps.sp.gov.br Endereço eletrônico: www.etecsanta-
fedosul.com.br

1.2. Não haverá atendimento aos sábados, domingos, feria-
dos e pontos facultativos, apesar desses dias serem computados 
no prazo.

2. São condições para inscrição:
2.1. ser brasileiro, nato ou naturalizado, ou possuir nacio-

nalidade portuguesa, desde que amparado pelo Decreto nº 
70.436, de 18/04/1972, na forma do disposto no artigo 12, § 
1º, da Constituição Federal e Emenda Constitucional nº 19, de 
04/06/1998, artigo 3º;

2.1.1. poderá inscrever-se, ainda, os estrangeiros que pos-
suem o Registro Nacional de Estrangeiro – RNE.

2.1.2. na hipótese de o candidato estrangeiro lograr êxito 
no Concurso Público, obriga-se a comprovar no momento do 
atendimento de sua convocação para admissão:

a) o deferimento de seu pedido de nacionalidade brasileira 
pela autoridade federal competente, quando o mesmo se enqua-
drar na hipótese da naturalização ordinária conforme o artigo 
12, II, “a”, da Constituição Federal do Brasil;

b) o preenchimento das condições exigidas na legislação 
federal para a concessão da nacionalidade brasileira, mediante 
apresentação da cópia do requerimento da naturalização junto 
ao Ministério da Justiça, com os documentos que o instruíram na 
hipótese da naturalização extraordinária conforme o artigo 12, 
II, “b”, da Constituição Federal do Brasil.

c) tendo nacionalidade portuguesa, preencher os requisitos 
necessários à fruição dos benefícios do Estatuto de Igualdade 
com brasileiros quanto ao gozo de direitos civis (Decreto n° 
3.297, de 19/09/2001), mediante a apresentação de cópia do 
requerimento para sua obtenção junto ao Ministério da Justiça, 
com os documentos que o instruíram.

2.2. possuir, no mínimo, 18 anos na data da inscrição;
2.3. estar em dia com as obrigações do Serviço Militar, se 

do sexo masculino;
2.4. estar quite com as obrigações resultantes da legislação 

eleitoral;
2.5. estar com o CPF (Cadastro de Pessoa Física) regula-

rizado;
2.6. ter aptidão física e mental para o exercício das obriga-

ções do emprego;
2.7. não estar cumprindo sanção por inidoneidade aplicada 

por qualquer órgão público e/ou entidade federal, estadual e /
ou municipal;

2.8. não ter sido demitido e/ou demitido a bem do serviço 
público, no período de 5 (cinco) e 10 (dez) anos, respectivamen-
te, conforme disposto no parágrafo único do artigo 307 da Lei 
nº 10.261, de 28/10/1968;

2.9. declarar possuir, na data da inscrição, o requisito descri-
to no Capítulo III deste Edital;

2.10. entregar uma cópia legível de um documento de 
identidade, no prazo de validade. São considerados documentos 
de identidade: Carteiras e/ou cédulas de identidade expedidas 
pelas Secretárias de Segurança, pelas Forças Armadas, pelo 
Ministério das Relações Exteriores, Polícia Militar e pela Polícia 
Federal; Carteiras Profissionais expedidas por Órgãos ou Conse-
lhos de Classes que, por Lei Federal, valham como documento 
de identidade como, por exemplo, as Carteiras do CREA, OAB, 
CRC, CRM, etc; Carteira de Trabalho e Previdência Social, bem 
como Carteira Nacional de Habilitação com fotografia na forma 
da Lei nº 9.503/97;

2.11. preencher ficha de inscrição, fornecida pela Unidade 
de Ensino, na qual declara possuir as condições indicadas nos 
subitens 2.1. a 2.9. do item 2 do presente Capítulo e juntar uma 
cópia legível de um documento de identidade que contenha o 
número do Registro Geral (RG), ou, no caso de estrangeiro, do 
Registro Nacional de Estrangeiro (RNE);

2.12. recolher à Associação de Pais e Mestres – APM da 
Unidade de Ensino, a taxa no valor de R$ 77,72 (setenta e sete 
reais e setenta e dois centavos) por inscrição, a título de ressar-
cimento de despesas com material e serviço.

3. Para se inscrever por procuração, será entregue mandato, 
com firma reconhecida, acompanhada de uma cópia da cédula 
de identidade do candidato e de uma cópia do documento de 
identidade do procurador. O candidato assumirá as consequên-
cias de eventuais erros cometidos por seu procurador ao efetuar 
a inscrição.

4. Não serão recebidas inscrições por via postal, fac-símile, 
internet, condicionais e/ou extemporâneas.

5. Em conformidade com o Decreto nº 55.588, de 
17/03/2010, a pessoa transexual ou travesti poderá solicitar a 
inclusão e uso do “nome social” para tratamento, mediante o 
preenchimento de requerimento próprio.

6. A inscrição implicará o conhecimento das condições pre-
vistas no Edital e o compromisso de aceitação pelo candidato.

7. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar 
pelo Diário Oficial do Estado, ou por meio de divulgações afixa-
das nas dependências da Unidade de Ensino, as publicações de 
todos os editais alusivos ao certame.
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Curso Técnico em Mecatrônica

FERRARESI, D. Fundamentos da Usinagem dos Metais. 
Editora Edgard Blücher, São Paulo, 751p., 1970

MACHADO, A. Comando Numérico Aplicado à Máquinas-
Ferramenta. Ícone Editora, 3ª.ed., 461p., 1989.

TRAUMATIC. Comando Numérico CNC: Torneamento: Pro-
gramação e Operação. Editoral Pedagógica e Universitária, 
246p.,1985.

INSCRIÇÃO(ÕES) INDEFERIDA(S):
Nº de Inscrição/D.I. – Tipo/CPF:
04/14.718.289-X RG/033.654.468-50 CPF.
Motivo: não atendimento ao disposto no Capítulo III, 

do Edital de Abertura de Inscrições publicado no D.O.E. de 
10/11/2015, Seção I, Pág.155,156 e 157.

*
 *
ETEC DE SANTA FÉ DO SUL – SANTA FÉ DO SUL
EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES AO CONCURSO 

PÚBLICO PARA PROFESSOR DE ENSINO MÉDIO E TÉCNICO, Nº 
277/02/2015 - PROCESSO CEETEPS Nº 6130/2015.

O CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA 
PAULA SOUZA – CEETEPS, a vista das disposições do Decreto nº 
60.449, de 15/05/2014, publicado no DOE de 16/05/2014, atra-
vés da Comissão Especial de Concurso Público da Etec de Santa 
Fé do Sul, da cidade de Santa Fé do Sul, designada conforme 
Portaria do Diretor da Unidade de Ensino Nº 013/2015, nos ter-
mos da Portaria CEETEPS-GDS nº 914, de 14, publicada no DOE 
de 15/01/2015, republicada no DOE de 28/01/2015, em face da 
autorização governamental constante do Processo CEETEPS nº 
5.976/2014 (SGP-10.908-15), publicada no DOE de 26/05/2015, 
seção I, página 1, TORNA PÚBLICA A ABERTURA de inscrições 
ao Concurso Público para preencher, mediante admissão, o(s) 
emprego(s) público(s) permanente(s) de Professor de Ensino 
Médio e Técnico, DO QUADRO DE PESSOAL DO CEETEPS, no 
componente curricular discriminado no Capítulo II deste Edital.

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES INICIAIS
1. A admissão far-se-á no regime da Consolidação das Leis 

do Trabalho – CLT e legislação complementar, obedecido nos ter-
mos do artigo 4º da Lei Complementar nº 1.240 de 22/04/2014, 
publicada no DOE de 23/04/2014, o disposto no parágrafo único 
do artigo 445 da CLT, ficando reservado 5% (cinco por cento) do 
total das vagas a ser preenchida por candidatos com deficiência, 
nos termos da Lei Complementar nº 683, de 18/09/1992, DOE 
de 19/09/1992, alterada pela Lei Complementar nº 932, de 
08/11/2002, DOE de 09/11/2002 e regulamentada pelo Decreto 
nº 59.591, de 14/10/2013, DOE de 15/10/2013.

CAPÍTULO II
DO EMPREGO PÚBLICO DE PROFESSOR DE ENSINO MÉDIO 

E TÉCNICO
1. - COMPONENTE CURRICULAR (MODALIDADE DE ENSI-

NO) – QUANTIDADE DE EMPREGO PÚBLICO PERMANENTE 
PREVISTA – TOTAL DE AULAS LIVRES – PERÍODO DAS AULAS

- DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE I (Informática) – 01/05 
- NOTURNO.

2. As atribuições a serem exercidas pelo candidato admitido 
são as definidas no artigo 93 do Regimento Comum das Escolas 
Técnicas Estaduais do CEETEPS, aprovado pela Deliberação 
CEETEPS nº 3, de 18/07/2013, publicada no DOE de 28/08/2013, 
e que constitui o ANEXO I do presente Edital.

CAPÍTULO III
DOS REQUISITOS DE TITULAÇÃO
1. O requisito de qualificação dos profissionais de cada 

componente curricular é o estabelecido no Catálogo de Requi-
sitos de Titulação, instituído pela Deliberação CEETEPS nº 6, de 
16/07/2008, publicada no DOE de 17/07/2008 e regulamentado 
pela Unidade de Ensino Médio e Técnico por meio da Instrução 
CETEC nº 1, de 19, publicada no DOE de 26/02/2013.

2. Para os componentes curriculares da Base Nacional 
Comum e Parte Diversificada do Ensino Médio, comprovar ser 
portador de licenciatura ou equivalente desde que previsto no 
requisito, para ser enquadrado na titulação “Licenciado”.

2.1. Quando se tratar de licenciatura equivalente, obriga-
toriamente acompanhado do diploma de curso de bacharelado 
ou de tecnologia, de nível superior que permitiu a formação 
docente.

3. Para titulação “licenciado”, em componentes curricula-
res da Formação Profissional do Ensino Médio e/ou Educação 
Profissional Técnica de Nível Médio, o candidato comprovará 
ser portador de:

3.1. licenciatura de acordo com o relacionado no requisito;
3.2. licenciatura em cursos superiores de formação de 

professores de disciplinas especializadas no ensino de 2º grau, 
na forma prevista pela Portaria Ministerial BSB nº 432 de 19, 
publicada a 20/07/1971, Esquemas I e II. Obrigatoriamente 
acompanhado do diploma do curso de bacharelado ou de 
tecnologia de nível superior, de acordo com o relacionado na 
titulação graduado, em componente curricular e/ou grupo de 
componentes curriculares em que vier a se inscrever (portador 
de Esquema I). Obrigatoriamente acompanhado do diploma de 
Técnico de nível médio no curso/área do componente curricular, 
relacionado na titulação Licenciado, em componente curricular 
e/ou grupo de componentes curriculares em que vier a se inscre-
ver (portador de Esquema II), ou

3.3. licenciatura equivalente, obtido em cursos regulares 
de programas especiais, nos termos previstos pelo Conselho 
Nacional de Educação, na Resolução nº 2 de 26, publicada a 
27/06/1997,ou na Deliberação CEE nº 10/99, publicada no DOE 
de 08/01/2000, obrigatoriamente acompanhado do diploma do 
curso de bacharelado ou de tecnologia de nível superior, de acor-
do com o relacionado na titulação graduado, em componente 
curricular e/ou grupo de componentes curriculares em que vier 
a se inscrever.

4. Para titulação “graduado”, em componentes curriculares 
da Formação Profissional do Ensino Médio, e/ou Educação 
Profissional Técnica de Nível Médio, comprovar ser portador 
de graduação superior de bacharelado ou de tecnologia de 
nível superior desde que previsto no requisito, em componente 
curricular e/ou grupo de componentes curriculares em que se 
inscrever.

- DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE I: Administração de 
Sistemas de Informação; Análise de Sistemas; Análise de Sis-
temas Administrativos em Processamento de Dados; Análise 
de Sistemas de Informação; Análise de Sistemas e Tecnologia 
da Informação; Ciência da Computação; Ciências da Compu-
tação; Computação; Computação (LP); Computação Científica; 
Design Digital; Engenharia da Computação; Engenharia de 
Computação; Engenharia de Sistemas; Engenharia de Software; 
Física - Opção Informática; Física Computacional; Matemática 
Aplicada à Informática; Matemática Aplicada às Ciências da 
Computação; Matemática Aplicada e Computação Científica; 
Matemática Aplicada e Computacional; Matemática com Infor-
mática; Matemática Computacional; Processamento de Dados 
Processamento de Dados (EII); Programação de Sistemas (EII); 
Sistemas de Informação; Sistemas e Tecnologia da Informação; 
Sistemas e Tecnologia da Informação (LP); Tecnologia da Infor-
mação; Tecnologia da Informação e Comunicação; Tecnologia 
de Computação; Tecnologia em Análise de Sistemas; Tecnologia 
em Análise e Desenvolvimento de Sistemas; Tecnologia em 
Análise e Projeto de Sistemas; Tecnologia em Banco de Dados; 
Tecnologia em Desenvolvimento de Sistemas; Tecnologia em 
Desenvolvimento de Software; Tecnologia em Desenvolvimento 
para Web; Tecnologia em Desenvolvimento Web; Tecnologia 
em Gerenciamento de Redes de Computadores; Tecnologia em 
Gestão da Tecnologia da Informação; Tecnologia em Gestão de 

01 – RG. 47.254.763-X – 17,60
03 – RG. 05379019 73 – 36,90
04 – RG. 23.715.520-5 – 47,90
05 – RG. 49.387.103-2 – 40,10
06 – RG. 29.527.743-9 – 25,40
08 – RG. 38.470.981-3 – 34,30
13 – RG. 41.151.809-4 – 49,20
14 – RG. 35.130.675-4 – 46,20
16 – RG. 29.263.134-0 – 49,10
18 – RG. 53.961.600-X – 44,10
19 – RG. 47.431.576-9 – 46,90
20 – RG. 12.462.613-0 – 47,90
21 – RG. 36.003.122-5 – 44,60
ÁREA: PSICOLOGIA
Inscrição – Nome – Nota – Data da Entrevista – Horário
05 – PALOMA PARANHOS VIANNA – RG. 47.255.618-6 – 

50,60 – 20/01/2016 – 10:00 HS
Candidatos Inabilitados:
Inscrição – RG – Nota
01 – RG. 33.313.718-8 – 43,20
03 – RG. 47.323.593-6 – 47,70
07 – RG. 43.752.819-4 – 48,10
ÁREA: TERAPIA OCUPACIONAL
Inscrição – Nome – Nota – Data da Entrevista – Horário
01 – PATRÍCIA ANDRADE TEIXEIRA – RG. 59.155.857-9 – 

66,50 – 20/01/2016 – 12:00 HS
Os candidatos que tiveram suas inscrições deferidas e foram 

convocados para a Primeira Fase – Prova Escrita conforme publi-
cação inserida em D.O.E. de 27/11/2015, não constantes nas 
devidas relações por área, não compareceram para realização 
da referida prova.

 COORDENADORIA DE REGIÕES DE SAÚDE

 DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE DE 
MARÍLIA
 UNIDADE: DRS IX MARÍLIA
CONCURSO PÚBLICO: MÉDICO I
I.E. Nº 001/2015 -  -  - EDITAL Nº 035/2015
Retificação do Edital nº 033/2015, publicado em 24/12/2015
Onde se lê:
I.E. Nº 001/2014
Leia-se:
I.E. Nº 001/2015
 UNIDADE: DRS IX MARÍLIA
CONCURSO PÚBLICO: AGENTE TÉCNICO DE ASSISTÊNCIA À 

SAÚDE (NUTRICIONISTA)
I.E. Nº 002/2015 -  -  - EDITAL Nº 036/2015
Retificação do Edital nº 034/2015, publicado em 24/12/2015
Onde se lê:
I.E. Nº 002/2014
Leia-se:
I.E. Nº 002/2015

 HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE 
MEDICINA DE BOTUCATU

 HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE 
BOTUCATU-HCFMB

Proc.5361/2015-HCFMB
Contratante: HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE 

MEDICINA DE BOTUCATU
Despacho:
AUTORIZO a SERV. DE MANUTENÇÃO EM QUIPAMENTOS 

DE TERAPIA INTENSIVA, por INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 
com fundamento no inciso I do artigo 25 da lei 8.666/93, em 
favor da empresa DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, no 
valor total de R$ 608,00

RATIFICO os atos constantes do presente processo, nos 
termos do Artigo 26, dos citados Diplomas Legais

Prof. Dr. Emilio Carlos Curcelli
Superintendente do HCFMB
 HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE 

BOTUCATU-HCFMB
Proc.5360/2015-HCFMB
Contratante: HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE 

MEDICINA DE BOTUCATU
Despacho:
AUTORIZO a SERV. DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO 

DE USO CLINICO GERAL, por INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 
com fundamento no inciso I do artigo 25 da lei 8.666/93, em 
favor da empresa VIEIRA CAVALCANTE COMERCIO DE PRODU-
TOS MEDICOS LTDA ME, no valor total de R$ 867,00

RATIFICO os atos constantes do presente processo, nos 
termos do Artigo 26, dos citados Diplomas Legais

Prof. Dr. Emilio Carlos Curcelli
Superintendente do HCFMB

 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, 
CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

 CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 
TECNOLÓGICA PAULA SOUZA

 *
ETEC JOSÉ MARTIMIANO DA SILVA - RIBEIRÃO PRETO
CONCURSO PÚBLICO DE PROFESSOR DE ENSINO MÉDIO E 

TÉCNICO - EDITAL Nº 074/01/2015 - PROCESSO Nº 6914/2015
AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL: REPOSIÇÃO AUTOMÁTI-

CA A QUE ALUDE O ARTIGO 11 DA LC 1.240/2014
EDITAL DE DEFERIMENTO E INDEFERIMENTO DE INSCRI-

ÇÕES E CONVOCAÇÃO PARA A PROVA ESCRITA.
 - A Comissão Especial de Concurso Público da ETEC José 

Martimiano da Silva, comunica aos candidatos abaixo relacio-
nados o deferimento e indeferimento das inscrições e convoca 
para a Prova Escrita, a ser realizada na ETEC José Martimiano da 
Silva, sita na Rua Tamandaré, 520, Ribeirão Preto. Os candidatos 
convocados atenderão ao disposto no item 9 do Capítulo X do 
Edital de Abertura de Inscrições.

- COMPONENTE CURRICULAR: Tecnologia da Manufatura 
III.

INSCRIÇÃO(ÕES) DEFERIDA(S):
Nº de Inscrição/Nome ou Nome Social/ D.I. – Tipo/ CPF:
01/Marcelo Rodrigues Rossato Cordeschi/21.353.719-9 RG./ 

081.463.408-73 CPF.
02/João Paulo Sachetto/40.351.448-4 RG./319.664.868-04 

CPF.
03/Alessandro Santana de Souza/27.214.847-7 

RG./267.374.568-80 CPF.
05/William de Souza dos Santos/44.620.519-9 RG./ 

371.083.648-40 CPF.
07/Fabiano Alves de Oliveira/27.417.049-8 RG./219.164.288-

86 CPF
08/Henrike Juodinis/3.857.883-9 RG./520.937.908-44 CPF.
DATA: 08/01/2016.
HORÁRIO: 9h00.
DURAÇÃO: 4 horas.
PROGRAMA DA PROVA (seguindo o Anexo II do Edital de 

Abertura de Inscrições):
1. - Normas de Segurança
2. - Controle Numérico Computadorizado
3. - Parâmetros de Usinagem
4. - Sistemas de Coordenadas: eixos X,Y e Z
- Absoluto
- Incremental
5. -  Programação Verbal
6. -  Linguagem de Programação
7. -  Programação
8. -  Simuladores
9. -  Usinagem em Torno CNC
10. -  Sistema CAD/CAM

I.E. Nº 05/2015 -  -  - EDITAL Nº 146/2015
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ANUÊNCIA
O INSTITUTO DE INFECTOLOGIA “EMÍLIO RIBAS” da Coor-

denadoria de Serviços de Saúde, da Secretaria de Estado da 
Saúde, por meio da Comissão Especial de Concurso Público, 
instituída para o presente certame, CONVOCA os candidatos 
habilitados no Concurso Público para o cargo de MEDICO 
I – especialidade: PEDIATRIA PARA ATUAR NO SERVIÇO DE 
INFECTOLOGIA PEDIÁTRICA, realizado para o INSTITUTO DE 
INFECTOLOGIA “EMÍLIO RIBAS”, a comparecerem em data 
e local abaixo mencionado, a fim de manifestarem interesse 
pela(s) vaga(s) oferecida(s).

O candidato deverá comparecer 15 (quinze) minutos antes 
do horário estabelecido neste edital, munido de cópia e originais 
do R.G. e CPF.

Na impossibilidade de seu comparecimento, poderá fazer-se 
representar por procurador legalmente constituído.

No caso do parágrafo anterior, deve ser apresentado o ori-
ginal do instrumento do mandato, que ficará retido na unidade, 
além do documento de identidade do procurador.

O candidato que não estiver presente no momento da 
chamada, ao chegar terá preferência sobre os demais ainda não 
convocados pela mesa, desde que esteja melhor classificado e 
ainda haja vagas.

Antes do início dos trabalhos, a mesa que os presidir forne-
cerá os esclarecimentos necessários e determinará a orientação 
a ser seguida no seu decorrer.

ESQUEMA DE CONVOCAÇÃO
DATA: 07/01/2016
HORÁRIO: 11:00hs
LOCAL: INSTITUTO DE INFECTOLOGIA “EMÍLIO RIBAS”
ENDEREÇO: Av. Dr. Arnaldo nº 165 - Prédio Amarelo - Tér-

reo - Seção de Recrutamento e Seleção - Cerqueira Cesar - São 
Paulo - SP.

RELAÇÃO DE CANDIDATOS CONVOCADOS
NOME – R.G. – CLASSIFICAÇÃO
LUCIANA BECKER MAU HELMAN - 34.367.655-2/SP – 2º
ALEXANDRE SUZUKI HORIE - 34.085.736-5/SP – 3º
LOCAL DE TRABALHO: INSTITUTO DE INFECTOLOGIA “EMÍ-

LIO RIBAS”
ENDEREÇO: Av. Dr. Arnaldo, 165 – Cerqueira Cesar – São 

Paulo – SP.
VAGAS - REGIME JURÍDICO: 01 CARGO - EFETIVO

 INSTITUTO PAULISTA DE GERIATRIA E 
GERONTOLOGIA - JOSÉ ERMÍRIO DE 
MORAES
 PROCESSO SELETIVO PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS 

DO
PROGRAMA DE APRIMORAMENTO PROFISSIONAL
NA ÁREA DA SAÚDE – PAP - 2016
SECRETARIA ESTADUAL DA SAÚDE – SES-SP
FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO 

- FUNDAP
INSTITUTO PAULISTA DE GERIATRIA E GERONTOLOGIA
“JOSÉ ERMÍRIO DE MORAES”
Edital de Resultado da Prova Escrita e Convocação para 

Segunda Fase –
Entrevista com Análise de Currículo
O Instituto Paulista de Geriatria e Gerontologia “José Ermí-

rio de Moraes”, da Coordenadoria de Serviços de Saúde, torna 
público o RESULTADO DA PROVA ESCRITA e a CONVOCAÇÃO 
para a Segunda Fase – Entrevista com Análise de Currículo do 
Processo Seletivo para o preenchimento de vagas do Programa 
de Aprimoramento Profissional – PAP, na Área de Gerontologia 
Multiprofissional.

Os candidatos abaixo deverão comparecer nos dias e horá-
rios indicados a seguir, no INSTITUTO PAULISTA DE GERIATRIA 
E GERONTOLOGIA “JOSÉ ERMÍRIO DE MORAES”, localizado na 
Praça Padre Aleixo Monteiro Mafra nº 34 – 3º Andar, no bairro de 
São Miguel Paulista – São Paulo / SP – Cep. 08011-010.

ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA
Candidatos Habilitados na Prova Escrita:
Inscrição – Nome – Nota – Data da Entrevista – Horário
01 – JUMES LEOPOLDINO OLIVEIRA LIRA – RG. 34.167.894-

6 – 50,80 – 22/01/2016 – 09:00 HS
03 – LUCIENE DOS SANTOS SAMPAIO – RG. 24.184.104-5 

– 62,50 – 22/01/2016 – 10:00 HS
Candidatos Inabilitados:
Inscrição – RG – Nota
02 – RG. 23.509.024-4 – 42,20
04 – RG. 29.320.039-7 – 32,40
05 – RG. 43.156.875-3 – 30,20
06 – RG. 33.167.647-3 – 32,20
08 – RG. 48.019.522-5 – 42,40
09 – RG. 22.999.596-2 – 40,20
ÁREA: ENFERMAGEM
Inscrição – Nome – Nota – Data da Entrevista – Horário
05 – KATIA GOMES DA SILVA – RG. 46.435.464-X – 50,40 

– 21/01/2016 – 11:30 HS
09 – APARECIDO JUSTINO DOS SANTOS – RG. 44.963.848-

0 – 50,20 – 21/01/2016 – 11:00 HS
Candidatos Inabilitados:
Inscrição – RG – Nota
02 – RG. 34.964.550-4 – 42,20
03 – RG. 49.420.408-4 – 39,60
10 – RG. 49.120.925-3 – 37,70
ÁREA: FARMÁCIA
Inscrição – Nome – Nota – Data da Entrevista – Horário
01 – ANA CAROLINA NASCIMENTO – RG. 47.856.356-5 – 

62,10 – 27/01/2016 – 10:00 HS
Candidatos Inabilitados:
Inscrição – RG – Nota
03 – RG. 32.074.746-3 – 37,40
04 – RG. 42.365.943-1 – 38,00
ÁREA: FISIOTERAPIA
Inscrição – Nome – Nota – Data da Entrevista – Horário
02 – ANDREIA MAURICIO GOMES CORREA – RG. 

28.212.180-8 – 59,60 – 20/01/2016 – 08:00 HS
03 – CELINE YUKARI TAKITA – RG. 33.539.819-4 – 62,40 – 

20/01/2016 – 09:30 HS
05 – KARLLA AGUILAR ZARPELLÃO – RG. 49.179.043-0 – 

60,90 – 27/01/2016 – 08:00 HS
06 – SANDRA MARIA DIAS – RG. 57.807.292-0 – 61,90 – 

27/01/2016 – 10:15 HS
07 – JÉSSICA ALVES ESTEVAM – RG. 47.199.278-1 – 64,00 

– 20/01/2016 – 11:00 HS
09 – LAYENNE CASTELO BRANCO COSTA LOPES – RG. 

5.021.272 – 52,20 – 27/01/2016 – 08:45 HS
11 – GESSIKA COSTA BUENO – RG. 46.654.644-0 – 69,50 

– 20/01/2016 – 10:15 HS
17 – ANDRESSA RODRIGUES ALMEIDA – RG. 49.139.405-6 

– 65,30 – 20/01/2016 – 08:45 HS
18 – MICHELLE DA SILVA RAMOS – RG. 44.176.347-9 – 

58,70 – 27/01/2016 – 09:30 HS
Candidatos Inabilitados:
Inscrição – RG – Nota
04 – RG. 46.580.807-4 – 48,10
08 – RG. 30.636.666-6 – 38,00
10 – RG. 37.665.684-0 – 42,30
13 – RG. 49.355.955-3 – 49,70
15 – RG. 22.999.988-8 – 44,60
16 – RG. 43.409.187-X – 42,30
ÁREA: NUTRIÇÃO
Inscrição – Nome – Nota – Data da Entrevista – Horário
02 – ROSANA GONÇALVEZ – RG. 16.979.105 – 51,30 – 

19/01/2016 – 12:00 HS
11 – FLÁVIA PEÇANHA DI DOMENICO – RG. 33.947.154-2 

– 57,20 – 19/01/2016 – 11:30 HS
15 – SORAYA CRISTINA FABREGA SILVA – RG. 48.751.852-

4 – 50,30 – 19/01/2016 12:30 HS
Candidatos Inabilitados:
Inscrição – RG – Nota
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2.2. que obtiver maior nota na prova de métodos peda-
gógicos;

2.3. maior pontuação da prova de títulos;
2.4. maior nota na prova escrita;
2.5. de maior idade;
2.6. tenha, comprovadamente sido jurado, nos termos do 

disposto no artigo 440 do Código de Processo Penal – Decreto-
Lei nº 3.689, de 03/10/1941, introduzido pela Lei Federal nº 
11.689, de 10/08/2008, direito este reconhecido, para quem 
exerceu a função de jurado, a partir da vigência da lei federal 
aqui citada, ou seja, 10 de agosto de 2008;

2.6.1. para que se beneficie deste critério de desempate, o 
candidato deverá:

a) informar no ato da inscrição sua condição de ter exercido 
a função de jurado;

b) estar ciente de que no exercício do emprego deverá apre-
sentar prova documental de que exerceu essa função.

2.6.2. caso o candidato declare no ato de inscrição que já 
exerceu a função de jurado, se beneficie deste critério de desem-
pate e não comprove documentalmente esta condição no ato do 
exercício, será eliminado do concurso.

2.7. Para atender os dispositivos mencionados anteriormen-
te, a Unidade de Ensino se valerá da ficha de inscrição e da cópia 
do documento de identidade.

3. Após a publicação da homologação do concurso em 
DOE, o Diretor da Unidade de Ensino convocará por meio 
de Edital divulgado em DOE, o(s) candidato(s) aprovado(s) e 
classificado(s) para atribuição de aulas, observado o número de 
vaga(s) oferecida(s) no certame.

3.1. A convocação, a escolha e atribuição de aulas obede-
cerão a ordem de classificação final esgotada a prioridade do 
licenciado sobre o graduado.

3.2. O candidato que não atender à convocação da unidade 
de origem do certame, recusar as aulas oferecidas, deixar de 
entregar todas as documentações para formalização da admis-
são ou deixar de entrar em exercício, terá exaurido todos os 
direitos decorrentes da sua habilitação no concurso.

3.3. O candidato que declinar totalmente das aulas ofereci-
das assinará o Termo de Desistência.

3.4. Na ocorrência de aulas livres e/ou em substituição 
poder-se-á ampliar carga horária, no dia seguinte ao da escolha 
e atribuição de aulas, respeitada as disposições das normas 
internas de atribuição de aulas e do Catálogo de Requisitos 
de Titulação.

4. A Portaria de admissão, com publicação em DOE, é 
providenciada somente após o cumprimento das exigências de 
documentações previstas neste Edital, as que declarou possuir 
à época da inscrição e ainda, aquelas solicitadas pelo órgão 
administrativo da Unidade de Ensino, descritas no Manual de 
Recursos Humanos, e que constitui o ANEXO III deste Edital.

4.1. O início do exercício é condicionado à entrega do 
atestado de Saúde Ocupacional, a emissão da autorização para 
lecionar ao classificado na titulação “Graduado” e, ainda, a 
publicação em DOE do Ato Decisório, em caso de encontrar-se 
em acumulação remunerada, nos termos do inciso XVI do artigo 
37 da Constituição Federal.

5. Ao candidato aprovado no concurso que mantenha 
vínculo empregatício com o CEETEPS, mediante preenchimento 
do emprego público permanente de Professor de Ensino Médio 
e Técnico em uma ETEC, observado o disposto no item 3 do 
presente Capítulo terá:

5.1. O contrato de trabalho alterado para indeterminado, 
quando for por tempo determinado.

5.2. Ampliação de carga horária quando for ocupante de 
emprego público permanente.

6. O candidato admitido assinará contrato de experiência, 
de 90 (noventa) dias, na forma disposta na CLT.

CAPÍTULO XIII
DOS RECURSOS
1. O candidato poderá interpor recurso no prazo de 3 (três) 

dias úteis, a ser entregue e protocolizado na Unidade de Ensino 
onde se inscreveu, em duas vias (original e cópia), no horário das 
08:00 às 17:00, a partir das datas das divulgações dos editais 
de cada uma das fases do concurso em Diário Oficial do Estado.

2. O recurso, devidamente fundamentado, deverá ser dirigi-
do ao Diretor da Unidade de Ensino.

2.1. Cada questão ou item deverá ser apresentado em folha 
separada, com argumentação lógica e consistente.

3. Admitir-se-á um único recurso por candidato para cada 
etapa do concurso, desde que devidamente fundamentado.

4. Somente serão apreciados os recursos interpostos dentro 
do prazo, expressos em termos adequados e respeitosos, e que 
apontem circunstâncias que os justifiquem.

5. O recurso interposto por procurador só será aceito se esti-
ver acompanhado do respectivo instrumento de mandato e de 
cópia reprográfica do documento de identidade do procurador.

6. Não serão aceitos recursos interpostos por via postal, fax, 
internet, telegrama ou outro meio que não seja o especificado 
neste Edital, que não contenham os elementos determinados 
nos itens anteriores ou que estejam fora do prazo estipulado no 
item 1 deste Capítulo.

7. A apreciação do recurso é de competência do Diretor da 
Unidade de Ensino, cuja decisão é publicada no DOE.

8. O candidato tomará conhecimento do resultado do 
recurso via DOE.

9. Na hipótese de anulação de questões, o(s) ponto(s) 
relativo(s) será(ão) atribuído(s) a todos os candidatos que pres-
taram a prova correspondente.

10. Não caberão recursos adicionais aos recursos interpos-
tos, sendo o Diretor da Unidade de Ensino soberano em suas 
decisões.

11. Em função dos recursos impetrados e das decisões 
emanadas pelo Diretor da Unidade de Ensino, poderá haver 
alterações nas publicações das etapas constantes do concurso, 
antes de sua homologação.

12. Na existência de recursos, a data da prova será fixada 
para após a resolução definitiva dos recursos impetrados e, 
neste caso, a Unidade de Ensino responsável pelo concurso 
encarregar-se-á do aviso aos candidatos da data fixada para a 
realização da prova.

CAPÍTULO XIV
DO APROVEITAMENTO DOS CANDIDATOS REMANESCEN-

TES
1. O candidato aprovado e não aproveitado inicialmente 

na Unidade de Ensino de origem do Certame poderá ser apro-
veitado em outra ETEC do CEETEPS, a critério dos Diretores das 
Unidades.

1.1. O Edital de convocação será providenciado pela Uni-
dade de Ensino responsável pelo concurso e obedecerá a ordem 
de classificação.

1.2. O candidato que recusar o emprego público ou não 
comparecer na data prevista para a manifestação na outra 
unidade de ensino não perderá o direito à nova convocação na 
Unidade de Ensino em que foi aprovado.

1.3. O candidato admitido neste termo perderá o direito à 
vaga na Unidade de Ensino em que foi aprovado, assumindo a 
despesa decorrente de sua aceitação.

1.4. O candidato que vier a ser admitido nesta condição, 
por ter exercido o direito decorrente da habilitação no certame 
público, não poderá beneficiar-se de uma nova convocação 
neste certame.

2. Para a adoção dos procedimentos descritos no presente 
Capítulo a Unidade de Ensino deverá observar sempre as normas 
internas de atribuição de aulas.

3. Após a divulgação do Edital de abertura de inscrições 
em DOE, ocorrendo aulas livres no componente curricular ou 
em componente curricular diferente daquele em que vier a 
ser admitido, poder-se-á ampliar carga-horária, observadas as 
normas internas de atribuição de aulas.

7.2.2. Especialização em educação profissional técnica de 
nível médio na área de saúde, em nível de pós-graduação lato 
sensu, considerado para classificar o candidato na titulação 
“licenciado”.

7.3. Serão avaliados somente os títulos do candidato apro-
vado na prova de métodos pedagógicos.

7.4. Comprovar-se-á o título por intermédio de uma das 
cópias de um dos documentos a seguir mencionados, desde que 
expedido por instituição reconhecida:

7.4.1. Diploma registrado ou certidão/ certificado de con-
clusão para cursos de pós graduação em nível de Doutorado ou 
de Mestrado, desde que reconhecido/recomendado, nos termos 
da legislação vigente.

7.4.2. Certidão/certificado de conclusão para o curso de 
especialização (lato sensu), realizado em conformidade com as 
normas do Conselho Nacional de Educação.

7.4.3. Não será considerada cópia de documento que não 
atender ao previsto nos subitens 7.4.1. e 7.4.2., do item 7.4, do 
presente Capítulo.

8. O candidato entregará o Curriculum Vitae com uma cópia 
dos títulos a ele anexados na data prevista para a prova de 
métodos pedagógicos.

8.1. o candidato que não apresentar o Curriculum Vitae com 
cópia dos títulos será classificado apenas com os pontos obtidos 
na prova de métodos pedagógicos.

8.2. não será aceita, sob qualquer pretexto, a entrega do 
Curriculum Vitae com cópia dos títulos fora do dia, do horário 
e do local previsto pela Comissão Especial de Concurso Público 
da ETEC.

8.3. o Curriculum Vitae e a cópia dos títulos a ele anexados 
não serão devolvidos ao candidato.

8.4. Os diplomas de mestrado e doutorado expedidos por 
instituições estrangeiras deverão estar revalidados por univer-
sidades públicas, nos termos do artigo 48, § 2º e § 3º da Lei 
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, caso contrário não 
serão considerados para efeito de pontuação.

9. O candidato deverá comparecer ao local designado para 
a aplicação das provas mencionadas no presente Capítulo, 
preferencialmente, com antecedência mínima de 30 (trinta) 
minutos, munido de protocolo de inscrição e do original de 
um documento de identidade, de acordo com o relacionado no 
Capítulo V, deste Edital.

9.1. - Não será admitido na sala ou no local da prova, o 
candidato que se apresentar após o horário estabelecido para 
seu início.

9.2. O documento apresentado deverá estar em perfeitas 
condições de forma a permitir a identificação do candidato 
com clareza.

10. A duração das provas constará do Edital de convocação.
11. O candidato poderá retirar-se, definitivamente, da sala 

destinada a prova escrita, decorrido uma hora de seu início.
12. Durante a realização da prova escrita não serão permi-

tidas consultas bibliográficas de qualquer espécie, nem a utili-
zação de máquinas calculadoras ou equipamentos eletrônicos.

13. O candidato não poderá ausentar-se da sala de prova 
sem acompanhamento de um fiscal.

14. Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo 
alegado, em nenhuma das fases, nem aplicação da prova fora 
do local, data e horário preestabelecido.

15. O candidato não poderá alegar quaisquer desconhe-
cimentos sobre a realização das provas como justificativa de 
sua ausência.

16. O não comparecimento às provas, qualquer que seja o 
motivo, caracterizará desistência do candidato e resultará em 
sua eliminação do certame.

17. Será eliminado do concurso público o candidato que:
17.1. perturbar de qualquer modo a ordem dos trabalhos, 

incorrendo em comportamento inadequado;
17.2. agir com incorreção ou descortesia para qualquer 

membro da equipe encarregada da aplicação da prova, Dire-
ção da Unidade de Ensino, autoridade presente ou a outro 
candidato; e

17.3. durante a realização das provas for surpreendido 
comunicando-se com outro candidato ou terceiros, verbalmente, 
por escrito ou por qualquer outro meio de comunicação, sobre a 
prova que estiver sendo realizada.

18. O candidato com deficiência participará do concurso 
juntamente com os demais candidatos, em igualdade de con-
dições, no que diz respeito ao conteúdo e avaliação das provas.

19. Publicar-se-á no DOE e nas dependências da ETEC, 
os editais de deferimento e indeferimento de inscrição e con-
vocação para a prova escrita, de resultado da prova escrita e 
convocação para prova de métodos pedagógicos, e de resultado 
da prova de métodos pedagógicos, prova de títulos e classifi-
cação final.

CAPÍTULO XI
DO JULGAMENTO DAS PROVAS
1. A prova escrita tem caráter eliminatório, não contando 

seus pontos para a classificação final.
2. As avaliações das provas escrita e de métodos pedagógi-

cos obedecem à escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos.
2.1. Os critérios para avaliação da prova de métodos peda-

gógicos são pontuados na escala de 0 (zero) a 40 (quarenta) 
pontos para o CONTEÚDO, de 0 (zero) a 20 (vinte) pontos para 
PLANEJAMENTO e PROCEDIMENTO DIDÁTICO e de 0 (zero) a 10 
(dez) pontos para EXPRESSÃO e LINGUAGEM E COMUNICAÇÃO.

2.2. Os planos de aula deverão ser preparados em 03(três) 
vias, sendo que o plano de aula referente ao tema sorteado, nos 
temos do item 6 do Capítulo X do presente Edital, será entregue 
para cada membro da Banca Examinadora.

3. A nota da prova de métodos pedagógicos é a média das 
notas atribuídas pelos membros da Banca Examinadora.

3.1. Obedecido aos critérios de avaliação considerar-se-á 
aprovado o candidato que obtiver nota igual ou superior a 50 
(cinquenta) pontos na prova de métodos pedagógicos.

3.2. Atribuir-se-á nota 0 (zero) ao candidato que recusar a 
ministrar aula didática perante a Banca Examinadora.

4. A prova de títulos será pontuada de 0 (zero) até 30 
(trinta) pontos, uma única vez por curso, conforme a seguir 
especificado:

4.1. Especialização (lato sensu): 5 (cinco) pontos;
4.2. Mestrado: 10 (dez) pontos; e
4.3. Doutorado: 15 (quinze) pontos.
5. A nota final do candidato é a nota da prova de métodos 

pedagógicos acrescida da pontuação na prova de títulos.
CAPÍTULO XII
DA CLASSIFICAÇÃO, CRITÉRIOS DE DESEMPATE,
CONVOCAÇÃO E ADMISSÃO
1. Haverá lista onde constará todos os candidatos aprova-

dos e classificados, por titulação “licenciado” e “graduado”, de 
acordo com o estabelecido nos Capítulos II e e III deste Edital.

1.1. Haverá também lista especial atinente apenas aos 
candidatos com deficiência, na hipótese de em se aplicando a 
porcentagem prevista no Capítulo I do presente Edital resultar 
em vaga.

1.2. A classificação final, publicada em DOE, obedece a 
ordem decrescente das notas finais, iguais à soma dos pontos da 
prova de métodos pedagógicos e da prova de títulos.

1.2.1. Relacionar-se-á o candidato não aprovado pela 
ordem crescente do número de inscrição, contendo o número do 
documento de identidade e a nota obtida na prova de métodos 
pedagógicos.

1.2.2. Relacionar-se-á o candidato ausente pela ordem do 
número crescente de inscrição contendo o número do documen-
to de identidade.

2. Em caso de igualdade na pontuação final, aplicar-se-ão, 
sucessivamente, os seguintes critérios de desempate ao candida-
to, observando-se a data do término das inscrições:

2.1. com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos 
completos, nos termos do parágrafo único do artigo 27 da Lei 
10.741/2003 (Estatuto do Idoso), entre si e frente aos demais, 
com prioridade ao de maior idade;

4.2. Ao candidato com deficiência auditiva que necessitar 
do atendimento de Intérprete de LIBRAS - Língua Brasileira de 
Sinais ou a utilização de aparelho auricular (sob suas expensas), 
que será inspecionado, além do envio da documentação indi-
cada no subitem 3.1. do item 3, deverá encaminhar solicitação 
formal;

4.2.1. Ao candidato com deficiência que necessitar de 
fiscal designado para auxiliá-lo na realização da prova, como 
intérprete de LIBRAS - Língua Brasileira de Sinais, além do envio 
da documentação indicada no subitem 3.1. do item 3, poderá 
encaminhar solicitação para que a prova seja gravada, a fim de 
apurar, em grau de possível recurso, eventual falha do servidor.

4.3. Ao candidato com deficiência física, que necessitar de 
atendimento especial, além do envio da documentação indicada 
no subitem 3.1. do item 3, deverá solicitar mobiliário adaptado 
e espaços adequados para a realização da prova, designação de 
fiscal para auxiliar no manuseio da prova escrita e transcrição 
das respostas, salas de fácil acesso, banheiros adaptados para 
cadeira de rodas etc., especificando o tipo de deficiência;

4.4. O laudo médico a que se refere o subitem 3.1. do item 
3, deverá estabelecer também em função da deficiência, quanto 
tempo adicional necessitará o candidato para a realização das 
provas previstas no certame.

5. Os candidatos que não atenderem ao disposto nos 
subitens 3.1. e 3.2. do item 3, serão considerados pessoas sem 
deficiência. Nessas condições, mesmo que necessitarem dos 
recursos e condições específicas para a realização da prova, 
expostos nos subitens 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4 do item 4, não terão o 
atendimento especial, provas diferenciadas e tempo adicional, 
seja qual for o motivo alegado.

6. É de responsabilidade do candidato com deficiência 
observar a exigência dos requisitos contidos neste Edital de 
abertura de inscrições e declarar-se ciente das condições esta-
belecidas no certame.

7. O não atendimento ao disposto no item 3 ou cuja defici-
ência não seja constatada, será eliminado da lista especial, cons-
tando assim apenas da lista de classificação geral de habilitados.

8. Os candidatos com deficiência participarão do concurso 
em igualdade de condições com os demais candidatos no que 
se refere ao conteúdo das provas, à avaliação e aos critérios 
de aprovação, ao dia, horário e local de aplicação das provas, 
e a nota mínima exigida para todos os demais candidatos, nos 
termos do artigo 2º da Lei Complementar nº 683, de 18/09/1992, 
alterada pela Lei Complementar nº 932, de 08/11/2002, e regula-
mentada pelo Decreto nº 59.591, de 14/10/2013.

9. Não ocorrendo inscrição no concurso ou aprovação de 
candidatos com deficiência, as vagas reservadas ficarão libe-
radas, em observância ao disposto no §2º do artigo 2º da Lei 
Complementar nº 683, de 18/09/1992, alterada pela Lei Com-
plementar nº 932, de 08/11/2002, e regulamentada pelo Decreto 
nº 59.591, de 14/10/2013, e serão preenchidas pelos demais 
candidatos. Será elaborada somente uma lista de classificação 
geral, prosseguindo o concurso nos seus ulteriores termos.

10. A Comissão Especial de Concurso Público providenciará 
para que as provas do Concurso sejam realizadas em locais 
acessíveveis aos candidatos com deficiência.

11. O candidato com deficiência deverá declarar, quando 
da inscrição, se deseja concorrer às vagas reservadas a pessoas 
com deficiência.

12. O candidato com deficiência que não realizar a inscrição 
conforme as instruções constantes deste Edital não poderá apre-
sentar recurso em favor de sua condição.

13. Verificada a incompatibilidade entre a deficiência e as 
atribuições do emprego público postulado, o candidato será 
eliminado do certame.

14. Após a investidura do candidato, a deficiência não 
poderá ser arguida para justificar a concessão da aposentadoria 
por invalidez.

15. O atendimento às condições especiais pleiteadas para 
a realização da prova ficará sujeito à análise da razoabilidade 
do solicitado.

16. Quando o número de candidato com deficiência for 
insuficiente para preencher as vagas reservadas, as que restarem 
serão revertidas para os demais candidatos.

17. As vagas reservadas ficarão liberadas, se não ocorrer 
inscrição ou aprovação de candidato com deficiência.

CAPÍTULO IX
DA BANCA EXAMINADORA
1. A Banca Examinadora será designada por ato do Diretor 

da ETEC, composta obrigatoriamente por 03 (três) membros, 
contendo pelo menos um especialista na área de ensino do 
componente, que deverá presidir a Banca Examinadora.

2. A designação dos membros da Banca Examinadora levará 
em consideração os princípios de moralidade e de impessoalida-
de em relação aos candidatos inscritos. A inobservância desses 
princípios acarretará na anulação do certame.

2.1. Com a finalidade de atender o disposto neste Capítulo, 
o Diretor da Unidade de Ensino, mediante justificativa produzida 
no processo de concurso, poderá designar a Banca Examina-
dora com membros de outra Unidade de Ensino ou de fora do 
CEETEPS, observando-se as regras estabelecidas no item 1 do 
presente Capítulo.

CAPÍTULO X
DAS PROVAS
1. O Concurso Público contará, obrigatoriamente, com 3 

(três) fases, conforme especificado a seguir:
1.1. prova objetiva (escrita), de caráter eliminatório;
1.2. prova objetiva de habilidades operacionais ou técnicas 

(métodos pedagógicos), também de caráter eliminatório, e;
1.3. prova de títulos, de caráter exclusivamente classifi-

catório.
2. A prova escrita realizar-se-á na forma de questões, com 

múltipla escolha.
3. A prova escrita tem por objetivo selecionar os candidatos 

que tenham obtido, no mínimo, 50 (cinquenta) pontos do total 
da pontuação atribuída à prova, para que possam participar das 
demais fases.

3.1. A referida prova versará sobre os conteúdos do compo-
nente curricular em concurso, e ainda:

3.1.1. Conceitos referentes a Lei Federal nº 12.527, de 
18/11/2011 (Lei de Acesso a Informação) e do Decreto nº 58.052, 
de 16/05/2012, que regulamenta a referida Lei no âmbito do 
estado de São Paulo

3.1.2. Conhecimentos gerais em educação.
4. O programa das provas mencionadas no presente Capítu-

lo constará do ANEXO II deste Edital.
5. A prova de métodos pedagógicos, constituída pela apre-

sentação de uma aula, tem por finalidade avaliar o candidato 
sob o aspecto do conhecimento específico, voltado para a área 
do componente curricular e sob o aspecto didático-pedagógico 
da prática docente e mediante os critérios de expressão, lingua-
gem e comunicação; procedimento didático e conteúdo.

6. A aula será ministrada pelo candidato perante a Banca 
Examinadora, cujo tema será sorteado antes do seu início.

7. A prova de títulos é de caráter exclusivamente classifi-
catório. Os títulos deverão ser anexados por cópia a Curriculum 
Vitae simplificado, no qual figure basicamente, os Dados Pesso-
ais, a Formação Acadêmica de Nível Superior e Pós Superior, bem 
como a Experiência Profissional na Área da Docência.

7.1. Considerar-se-á para a prova de títulos, os cursos de 
especialização (lato sensu), pós-graduação em nível de mes-
trado e de doutorado, concluídos até o término do período de 
inscrição, desde que:

7.1.1. Vinculado ao componente curricular em concurso 
quando integrar a base nacional comum do ensino médio, ou

7.1.2. Relacionado a área do componente curricular em 
concurso, quando integrar a parte diversificada do ensino médio 
ou a educação profissional técnica de nível médio.

7.2. Não é considerado para a prova de títulos o curso de:
7.2.1. Especialização (lato sensu), mestrado e doutorado, 

quando incluído no requisito para inscrição no componente 
curricular e/ou grupo de componentes curriculares, descrito no 
Capítulo II do presente Edital.

7.1. As publicações afixadas nas dependências da Unidade 
de Ensino não têm caráter oficial, sendo meramente informa-
tivas.

8. A apresentação dos documentos exigidos, para efeito de 
inscrição, não exime o candidato da satisfação dos requisitos 
legais para a admissão.

CAPÍTULO VI
DO DEFERIMENTO E INDEFERIMENTO DE INSCRIÇÕES
1. As inscrições serão deferidas ou indeferidas pelo Diretor 

da ETEC, cujo resultado será publicado no Diário Oficial do 
Estado e afixado nas dependências da Unidade de Ensino, com 
pelo menos 5 (cinco) dias úteis antes da realização das provas 
especificadas no Capítulo X.

2. Além de atender ao requisito previsto no Capítulo III, e 
das condições indicadas neste item, o deferimento da inscrição 
dependerá do correto preenchimento da ficha de inscrição pelo 
candidato ou seu procurador e, ainda, do atendimento às condi-
ções e requisitos de titulação previstos no Edital.

2.1. Será indeferida, ainda, a inscrição do candidato quando:
2.1.1. não registrar na ficha de inscrição a formação 

profissional;
2.1.2. não apor a assinatura na ficha de inscrição;
2.1.3. quando as cópias dos documentos juntados não 

estiverem em perfeitas condições, de forma a permitir a identi-
ficação com clareza.

CAPÍTULO VII
DA REDUÇÃO OU ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO
1. Nos termos da Lei 12.782, de 20/12/2007, poderá o can-

didato solicitar a redução de 50% (cinquenta por cento) da taxa 
estipulada, devendo apresentar os requisitos a seguir:

1.1. Seja estudante, assim considerado o que se encontrar 
regularmente matriculado em:

1.1.1. curso pré-vestibular;
1.1.2. curso superior, em nível de graduação ou pós-

graduação;
1.2. Perceba remuneração mensal inferior a 2 (dois) salários 

mínimos, ou esteja desempregado.
1.3. No ato da inscrição apresentar os seguintes docu-

mentos:
1.3.1. Quanto à comprovação da condição de estudante, de 

um dos seguintes documentos:
a) certidão ou declaração, expedida por instituição de ensi-

no pública ou privada;
b) carteira de identidade estudantil ou documento similar, 

expedido por instituição de ensino pública ou privada, ou por 
entidade de representação discente;

1.3.2. Quanto às circunstâncias previstas no item 1.2 de 
comprovante de renda, ou de declaração, por escrito, da condi-
ção de desempregado.

2. Nos Termos da Lei Estadual 12.147, de 12/12/2005, 
poderá o candidato solicitar isenção total da taxa estipulada, 
devendo para tanto apresentar no mínimo 3(três) documentos 
expedidos somente por órgão oficial ou por entidade coletora 
credenciada pela UNIÃO, ESTADO ou MUNICÍPIO que comprove 
a doação de sangue do candidato no período de 12(doze) meses 
anteriores a inscrição.

2.1. O documento de comprovação da qualidade de doador 
de sangue deverá ser juntado no ato da inscrição.

3. Será eliminado do concurso público o candidato que, 
não atendendo, à época de sua inscrição, aos requisitos previs-
tos nos itens 1 e 2, tenha obtido, com emprego de fraude ou 
qualquer outro meio que evidencie má fé, a redução tratada 
neste Capítulo.

4. A eliminação de que trata o item 3, importará a anulação 
da inscrição e dos demais atos praticados pelo candidato, sem 
prejuízo da aplicação de outras sanções cabíveis.

5. A Comissão Especial de Concurso Público analisará os 
pedidos entregues em tempo hábil, manifestando-se quanto ao 
deferimento ou indeferimento.

6. No caso da solicitação ser indeferida, o candidato 
deverá proceder sua inscrição com o valor da taxa integral 
correspondente.

7. O candidato que realizar a inscrição com pagamento de 
taxa reduzida em desacordo com o determinado neste Capítulo 
terá o pedido de inscrição invalidado.

CAPÍTULO VIII
DAS INSCRIÇÕES E PARTICIPAÇÃO DOS CANDIDATOS COM 

DEFICÊNCIA
1. Aos candidatos com deficiência, que pretendem fazer 

uso das prerrogativas que lhe são facultadas no inciso VIII, 
do artigo 37, da Constituição Federal, e na Lei Complementar 
Estadual nº 683, de 18/09/1992, com as alterações previstas na 
Lei Complementar Estadual nº 932, de 08/11/2002, e Decreto nº 
59.591, de 14/10/2013, é assegurado o direito de inscrição no 
presente Concurso, desde que a deficiência seja compatível com 
as atribuições do emprego público permanente de Professor de 
Ensino Médio e Técnico.

2. Nos termos do parágrafo único do artigo 1º do Decreto nº 
59.591, de 14/10/2013, consideram-se pessoas com deficiência 
aquelas que têm impedimentos de longo prazo de natureza 
física, mental, intelectual, ou sensorial, os quais, em interação 
com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e 
efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais 
pessoas, nos termos do artigo 1º da Convenção Internacional 
sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência da Organização 
das Nações Unidas - ONU, aprovada pelo Decreto Legislativo 
nº 186, de 09/07/2008 e incorporada pelo Decreto Federal nº 
6.949, de 25/08/2009.

3. O candidato declara ser pessoa com deficiência, indican-
do-a na ficha de inscrição em campo específico e providenciará 
até o término da inscrição os documentos a seguir especificados:

3.1. Laudo médico original ou cópia autenticada legível, 
com validade de 2 (dois) anos a contar da data de início da 
inscrição no Concurso quando a deficiência for permanente ou 
de longa duração, ou de 1 (um) ano a contar da data de início 
da inscrição no Concurso quando a deficiência não for perma-
nente ou de longa duração, atestando o tipo de deficiência e o 
seu grau, com expressa referência ao Código Internacional de 
Doença – CID 10, contendo a assinatura e o carimbo do CRM do 
médico responsável por sua emissão;

3.2. Anexar ao Laudo Médico as informações como: nome 
completo, número de registro geral (RG) da Carteira de Identida-
de, número do Cadastro de Pessoa Física (CPF) e a identificação 
do Concurso a ser pleiteado.

4. De acordo com a deficiência, o candidato indicará na 
ficha de inscrição, as ajudas técnicas e condições específicas 
necessárias para a realização das provas, conforme segue:

4.1. Ao candidato com deficiência visual que necessitar de 
atendimento especial, além do envio da documentação indicada 
no subitem 3.1. do item 3, solicitará a confecção de prova em 
Braile, ou Ampliada, ou a leitura de sua prova por um fiscal ou 
a utilização de computador com software de leitura de tela e/ou 
ampliação de tela, especificando o tipo de deficiência;

4.1.1. Ao candidato com deficiência que necessitar de fiscal 
designado para auxiliá-lo na realização da prova, como ledor, 
além do envio da documentação indicada no subitem 3.1. do 
item 3, poderá encaminhar solicitação para que a prova seja 
gravada, a fim de apurar, em grau de possível recurso, eventual 
falha do servidor.

4.1.2. Os candidatos com deficiências visuais que solici-
tarem prova especial em Braile serão oferecidas provas nesse 
sistema e suas respostas deverão ser transcritas também em 
Braile. Os referidos candidatos deverão levar para esse fim, no 
dia de aplicação das provas, reglete e punção, podendo utilizar-
se de soroban.

4.1.3. Os candidatos com deficiência visual (amblíopes) 
que solicitarem prova especial ampliada, serão oferecidas prova 
nesse sistema, para tanto o candidato deverá indicar o tamanho 
da fonte de sua prova ampliada, entre 18, 24 e 28. Não havendo 
indicação a prova será confeccionada em fonte 24.

4.1.4. Os deficientes visuais (cegos ou baixa visão), que 
solicitarem prova especial por meio de utilização de software, 
deverão indicar software gratuito.
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8. Ter aptidão física e mental para o exercício das obriga-
ções do emprego.

9. Possuir na data da inscrição:
9.1. Graduação e titulação em programas de mestrado 

ou doutorado reconhecidos ou recomendados na forma da lei, 
sendo a graduação ou a titulação na área da disciplina; ou

9.2. Graduação e especialização, cumulativamente, na área 
da disciplina e possuir experiência profissional relevante de pelo 
menos 03 (três) anos na área da disciplina; ou

9.3. Graduação na área da disciplina e experiência profis-
sional relevante na área da disciplina de pelo menos 05 (cinco) 
anos.

10. Será desclassificado o candidato que não atender ao 
disposto nos subitens 9.1 ou 9.2, ou ainda, 9.3.

IV. DA DOCUMENTAÇÃO PARA INSCRIÇÃO:
1. Ficha de Inscrição disponível na Faculdade, própria para 

o Processo Seletivo Simplificado, contendo declaração de posse, 
dos documentos comprobatórios das condições exigidas neste 
Edital.

2. Cópia legível de um documento de identidade, no prazo 
de validade. São considerados documentos de identidade: car-
teiras e/ou cédulas de identidade expedidas pelas Secretarias 
de Segurança dos Estados, pelas Forças Armadas, pelo Minis-
tério das Relações Exteriores e pelas Polícias Militar e Federal; 
Carteiras Profissionais expedidas por Órgãos ou Conselhos 
de Classes que, por Lei Federal, valham como documento de 
identidade; Carteira de Trabalho e Previdência Social, bem como 
Carteira Nacional de Habilitação com fotografia na forma da 
Lei nº 9503/97.

3. Memorial Circunstanciado (Currículo baseado na Plata-
forma Lattes, do CNPq, com os devidos documentos comproba-
tórios), a ser entregue pelo candidato juntamente com a Ficha 
de Inscrição.

3.1. Não será permitida a entrega de documentos fora do 
prazo estabelecido neste Edital, bem como complementação de 
documentos em data posterior a data de inscrição do candidato.

3.2. O candidato que deixar de entregar o Memorial Cir-
cunstanciado no ato da inscrição será desclassificado.

4. Na hipótese de inscrição por procuração, deverá ser 
apresentado o instrumento de mandato, juntamente com o 
documento de identidade do procurador, os documentos de 
inscrição do candidato e, ainda, o Memorial Circunstanciado.

5. Não serão aceitas inscrições por via postal, fac-símile e 
e-mail, condicionais ou extemporâneas.

V. DA CLASSIFICAÇÃO:
1. O Processo Seletivo Simplificado será constituído de 

análise de Memorial Circunstanciado.
2. A avaliação do Memorial Circunstanciado obedece uma 

escala de pontuação de 0 (zero) a 1000 (mil) pontos.
3. A análise do Memorial Circunstanciado é de caráter 

classificatório.
4. A análise do Memorial Circunstanciado versará sobre a 

verificação de documentos comprobatórios apresentados, perti-
nentes à graduação, pós-graduação e experiências profissionais 
do candidato, com critérios definidos nos anexos I, II e III da 
Deliberação CEETEPS 017, de 16/07/2015.

5. Os candidatos serão classificados em ordem decrescente, 
de acordo com as pontuações dos Memoriais Circunstanciados, 
e suas contratações dar-se-ão a partir do melhor classificado, 
tantas quantas forem as vagas disponibilizadas no processo.

5.1. Caso haja desistência, o critério para convocação do(s) 
candidato(s) obedecerá ao mesmo princípio expresso no item 05 
(cinco) deste inciso (da Classificação).

6. Havendo empate de nota dos candidatos, o desempate 
obedecerá aos seguintes critérios:

6.1. Idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos com-
pletos, nos termos do parágrafo único do artigo 27 da Lei nº 
10.741/2003 (Estatuto do Idoso), entre si e frente aos demais, 
com prioridade ao de maior idade;

6.2. Maior pontuação obtida na somatória dos itens cons-
tantes na Formação Acadêmica;

6.3. Maior pontuação obtida na somatória dos itens cons-
tantes em Experiências Profissionais;

6.4. Maior pontuação obtida na somatória dos itens cons-
tantes na Formação Complementar na área da disciplina;

6.5. Maior pontuação obtida na somatória dos itens cons-
tantes nas Publicações;

6.6. Maior pontuação obtida na somatória dos itens cons-
tantes nas Participações em Congressos, Workshops e similares.

6.7. Tenha, comprovadamente sido jurado, nos termos do 
disposto no artigo 440 do Código de Processo Penal – Decreto-
Lei nº 3.689, de 03/10/1941, introduzido pela Lei Federal nº 
11.689, de 10/08/2008, direito este reconhecido, para quem 
exerceu a função de jurado, a partir da vigência da lei federal 
aqui citada, ou seja, 10 de agosto de 2008;

6.7.1. Para que se beneficie deste critério de desempate, o 
candidato deverá:

a) informar no ato da inscrição sua condição de ter exercido 
a função de jurado;

b) estar ciente de que no ato do exercício deverá apresentar 
prova documental de que exerceu essa função.

6.7.2. Caso o candidato declare no ato de inscrição que já 
exerceu a função de jurado, se beneficie deste critério de desem-
pate e não comprove documentalmente esta condição no ato 
do exercício, será eliminado do Processo Seletivo Simplificado.

VI. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
1. A inscrição do candidato implicará o conhecimento do 

presente Edital e seu compromisso de aceitação das condições 
do Processo Seletivo Simplificado aqui estabelecidas.

2. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar 
pelo Diário Oficial do Estado, as publicações de todos os atos 
pertinentes ao certame.

3. Os candidatos poderão interpor recurso no prazo de 03 
(três) dias úteis, contados da data da publicação, no DOE, do 
Edital do Resultado da Análise do Memorial Circunstanciado e 
Classificação final.

3.1. O recurso, devidamente fundamentado, deverá ser 
dirigido ao Diretor da FATEC, e ser entregue e protocolizado na 
Unidade de Ensino onde se inscreveu.

4. A admissão far-se-á por Prazo Determinado, na classe de 
Professor de Ensino Superior, no Padrão I-A, conforme disposto 
no caput do presente Edital.

4.1. O Contrato de Trabalho decorrente da admissão, será 
celebrado pelo prazo máximo de 1 (um) ano, prorrogável se 
necessário for por igual período, nos termos do parágrafo 5º 
do artigo 52 da Lei Complementar nº 1.044/2008, acrescentado 
pelo inciso V do artigo 2º da Lei Complementar nº 1.240/2014.

5. A admissão do professor será feita por hora–aula em 
turnos e horários atribuídos pela Coordenadoria/Departamento 
de Curso, semestralmente e, para cada 02 (duas) horas-aula será 
atribuída 01 (uma) hora atividade (50%) para o desenvolvimen-
to das atividades inerentes à função, incluindo preparo de aulas 
e reuniões pedagógicas, dentre outras, a serem desenvolvidas 
pelo professor, a critério de sua Direção e do Plano de Curso.

5.1. O início do exercício é condicionado à entrega do ates-
tado de Saúde Ocupacional, demonstrando sua aptidão para o 
exercício da função pública de docente e, ainda, a publicação 
do Ato Decisório, em caso de encontrar-se em acumulação 
remunerada, nos termos do inciso XVI do artigo 37 da Consti-
tuição Federal.

6. O prazo de validade do Processo Seletivo Simplificado 
será de 01 (um) ano, a partir da data da homologação pelo 
Diretor da FATEC, podendo ser prorrogado por mais 01 (um) ano, 
a pedido do mesmo.

7. No período de validade do Processo Seletivo Simplificado, 
caso haja necessidade de docente para a mesma disciplina, na 
FATEC em questão ou em outra, poderão ser convocados can-
didatos classificados e excedentes, de acordo com o Edital de 
classificação dos candidatos.

8. A inexatidão de informações ou irregularidades de 
documentos, ainda que verificadas posteriormente, eliminarão o 
candidato do certame público de Processo Seletivo Simplificado, 

de Métodos Pedagógicos, a ser realizada na ETEC de Santa Rosa 
de Viterbo, sita na Rua Albina Pedreschi nº 365, Santa Rosa de 
Viterbo.

 - Os candidatos convocados atenderão quando for o caso 
o item 7 e obrigatoriamente item 9, do Capítulo X, do Edital de 
Abertura de Inscrições.

– COMPONENTE CURRICULAR: Gestão de Pessoas I
CANDIDATO(S) CLASSIFICADO(S):
Nº de Inscrição/Nome ou Nome Social/D.I. – Tipo/CPF/Nota/

Horário:
003/Sirleni Martins Pinto/29.024.360-9 – RG/268.540.418-

05/56,00/08:30
004/Francisco Martins de Souza/17.253.233-4 – 

RG/108.473.785-08/54,00/09:00
005/Fernando Rafael Angelotti/43.132.584-4 – 

RG/306.126.438-05/50,00/9:30
010/Taciane Maria Silva/46.308.876-1 – RG/382.004.998-

39/54,00/10:00
011/Ana Laura Sanjulião/46.195.994-x – RG/395.795.918-

73/50,00/10:30
012/Raissa Bárbara Nunes Moraes/13.583.642 - 

RG/066.248.196-85/54,00/11:00
019/Guilherme Alexandre Batagini/MG-13.974.025 – 

RG/088.351.766-38/60,00/11:30
020/Déborah Furlan Franco/12.687.923-0 – 

RG/087.331.118-39/54,00/12:00
DATA: 05/02/2016
- RELAÇÃO DOS 3 (TRÊS) TEMAS PARA A PROVA (seguindo 

o Anexo II do Edital de Abertura de Inscrições):
1. A importância da Cultura Organizacional em uma empre-

sa.
2. Plano de Carreiras, Cargos e Salários e seus impactos 

direta e indiretamente.
3. A viabilização e implantação da Gestão de Pessoas por 

Competências.
DURAÇÃO MÁXIMA DA PROVA: 20 minutos.
CANDIDATO(S) NÃO CLASSIFICADO(S):
Nº de Inscrição/D.I. – Tipo/CPF/Nota:
001/44.032.442-7 – RG/320.943.978-82/34
006/26.713.437-x – RG/277.889.448-90/44
007/9.149.637-8 – RG/020.163.168-70/34
008/25.521.226-4 – RG/322.905.408-38/32
013/42.290.687-6 – RG/219.379.368-99/38
014/24.449.868-4 – RG/186.429.368-35/44
015/23.098.946-9 – RG/248.433.438-97/40
016/ MG-11.11.147.412 – RG/032.233.846-85/42
017/44.617.576-6 - RG/378.637.368-03/36
018/16.442.796-x – RG/087.592.118-30/34
021/27.168.569-4 – RG/175.434.068-70/34
CANDIDATO(S) AUSENTE(S):
Nº de Inscrição/D.I. – Tipo/CPF:
002/41.165.913-3 – RG/337.801.738-23
*
 *
CIDADE BOTUCATU, FATEC BOTUCATU
EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES AO PROCESSO SELE-

TIVO SIMPLIFICADO, Nº 112/31/2015, PROCESSO Nº 5849/2015
O Diretor da FATEC BOTUCATU, da cidade de Botucatu, 

torna pública a abertura de inscrições ao Processo Seletivo Sim-
plificado para a função de Professor de Ensino Superior, Padrão 
I-A, objetivando a admissão temporária de excepcional interesse 
público, sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho – 
CLT e legislação trabalhista complementar.

O Processo Seletivo Simplificado será regido pelas disposi-
ções da Deliberação CEETEPS 017, de 16, publicado no DOE de 
18/07/2015 e pela Lei Complementar nº 1.044, de 13/05/2008, 
alterada pela Lei Complementar nº 1.240, de 22/04/2014.

I. DA FUNÇÃO DOCENTE:
1. Curso Superior de Tecnologia em Informática para 

Negócios.
2. Área da Disciplina: Administração / Informática.
3. Disciplina e carga horária semanal: Gestão e Operação 

por Processos / 04 (período noturno).
4. Valor da hora-aula: R$ 29,00 (vinte e nove reais)
5. A carga horária mensal é constituída de horas-aula, 

acrescida de 50% (cinquenta por cento) de hora-atividade, 
referente ao número de aulas efetivamente ministradas. Para 
efeito de cálculo da retribuição mensal correspondente às horas 
prestadas, o mês será considerado como tendo 4,5 (quatro e 
meio) semanas, acrescido de 1/6 (um sexto) a título de repouso 
semanal remunerado.

6. Número de Vagas: 01 (uma).
6.1 O número de vagas indicadas, não será destinado para 

o preenchimento de emprego público permanente de Professor 
de Ensino Superior.

7. As funções docentes obedecem aos princípios de integra-
ção de atividades de ensino, pesquisa aplicada e extensão de 
serviços à comunidade. Entende-se que o docente qualificado 
pelo CEETEPS, como especialista profissional capaz de transmitir 
sua reconhecida experiência e conhecimentos práticos e teóricos 
na área de sua especialidade, além de ser um facilitador no 
processo de ensino-aprendizagem e na construção do conhe-
cimento.

II. DAS INSCRIÇÕES:
1. As inscrições serão recebidas no período de 04/01/2016 a 

18/01/2016, das 14 horas às 21 horas, no local abaixo indicado.
 - FATEC BOTUCATU
 - Endereço: Avenida José Ítalo Bacchi s/nº
 - Bairro: Jardim Aeroporto, Cidade: Botucatu
 - Informações: Telefone (14) 3814-3004, e-mail: martha@

fatecbt.edu.br
 - 2. Não haverá atendimento aos sábados, domingos, feria-

dos, pontos facultativos e suspensão de expediente legalmente 
decretados.

III. DAS CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO:
1. Ser brasileiro nato ou naturalizado, ou possuir nacionali-

dade portuguesa, desde que amparado pelo Decreto nº 70.436 
de 18/04/1972, na forma do disposto no artigo 12, parágrafo 1º 
da Constituição Federal e pelo artigo 3º da Emenda Constitucio-
nal no 19, de 04/06/1998.

1.1. Poderá inscrever-se ainda, os estrangeiros que possuam 
o Registro Nacional de Estrangeiro - RNE.

1.2. Na hipótese de o candidato estrangeiro lograr êxito 
no Processo Seletivo Simplificado, obriga-se a comprovar no 
momento do atendimento de sua convocação para admissão:

1.2.1. - O deferimento de seu pedido de nacionalidade 
brasileira pela autoridade federal competente, quando o mesmo 
se enquadrar na hipótese da naturalização ordinária conforme o 
artigo 12, II, “a”, da Constituição Federal do Brasil;

1.2.2.  - O preenchimento das condições exigidas na 
legislação federal para a concessão da nacionalidade brasileira, 
mediante apresentação da cópia do requerimento da naturali-
zação junto ao Ministério da Justiça, com os documentos que o 
instruíram na hipótese da naturalização extraordinária conforme 
o artigo 12, II, “b”, da Constituição Federal do Brasil.

1.3. Não conseguindo cumprir as exigências previstas 
nos subitens 1.2, 1.2.1 e 1.2.2, o candidato não poderá ser 
contratado.

1.4. Informar o número de cadastro na Plataforma Lattes do 
CNPq (link do currículo Lattes), atualizado.

2. Quando do sexo masculino, estar em dia com as obriga-
ções militares.

3. Estar quite com as obrigações resultantes da Legislação 
Eleitoral.

4. Estar com o CPF regularizado.
5. Não estar cumprindo sansão por inidoneidade aplicada 

por qualquer órgão público e/ou entidade Federal, Estadual e/
ou Municipal.

6. Não ter sido demitido e/ou demitido a bem do serviço 
público, no período de 5 (cinco) ou 10 (dez) anos, respectivamen-
te, conforme disposto no parágrafo único do artigo 307 da Lei nº 
10.261, de 28/10/1968;

7. Possuir 18 anos ou mais, na data de inscrição;

(Diploma, ou na falta deste, o Certificado de Conclusão, regis-
tro no respectivo conselho, especializações, comprovante de 
experiência);

16 . Cópia do comprovante do número da conta corrente 
do Banco do Brasil.

 *
ETEC Amim Jundi – Osvaldo Cruz
PORTARIA DO DIRETOR DE ESCOLA TÉCNICA N° 001 DE 

22/12/2015
 - O Diretor de Escola Técnica da ETEC Amim Jundi, com 

fundamento na alínea “a”, do Inciso II, do Artigo 2º da Portaria 
CEETEPS-GDS nº 914, de 14, publicada no DOE de 15/01/2015, 
republicada no DOE de 28/01/2015, designa para compor, sem 
prejuízo de suas funções, sob a presidência do primeiro, a Comis-
são Especial de Concurso Público, em atendimento ao Decreto nº 
60.449/2014 de 15/05/2014, publicado no DOE de 16/05/2014, 
responsável pela realização do concurso público visando o 
preenchimento do emprego público permanente de Auxiliar de 
Docente, área de atuação Informática.

Titulares:
1. - Sueli Aparecida de Souza Ponce, RG.: 18.978.730-2, 

Diretor de Serviço responsável pela Área Administrativa;
2. - Rodrigo da Silva Stecca, RG.: 40.747.890-5, Professor de 

Ensino Médio e Técnico;
3. - Fábio José Pigossi, RG.: 27.724.023-2, Assistente Técni-

co Administrativo I;
Suplentes:
4. - Rodrigo Fernandes, RG.: 28.128.823-9 Professor de 

Ensino Médio e Técnico;
5. - Simone Confortini Correia, RG.: 27.985.782-2, Professor 

de Ensino Médio e Técnico;
6. - Maria Aparecida Graziela Cunha de Sousa, RG.: 

42.714.242-8, Assistente Administrativo;
*
 *
ETEC CIDADE DO LIVRO - LENÇÓIS PAULISTA
CONCURSO PÚBLICO DE PROFESSOR DE ENSINO 

MÉDIO E TÉCNICO - EDITAL Nº 244/01/2015 - PROCESSO Nº 
0006741/2015.

AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL:
DESPACHO PUBLICADO NO DOE DE 26/05/2015, SEÇÃO I, 

PÁGINA 1 – PROCESSO Nº 5.976/2014 (SGP-10.908-15)
EDITAL DE DEFERIMENTO E INDEFERIMENTO DE INSCRI-

ÇÕES E CONVOCAÇÃO PARA A PROVA ESCRITA.
 - A Comissão Especial de Concurso Público da ETEC Cidade 

do Livro, comunica aos candidatos abaixo relacionados o defe-
rimento e indeferimento das inscrições e convoca para a Prova 
Escrita, a ser realizada na ETEC Cidade do Livro, sita na Avenida 
Lázaro Brigido Dutra, 2000, Lençóis Paulistas-SP. Os candidatos 
convocados atenderão ao disposto no item 9 do Capítulo X do 
Edital de Abertura de Inscrições.

- COMPONENTE CURRICULAR: Contabilidade Pública.
INSCRIÇÃO(ÕES) DEFERIDA(S):
Nº de Inscrição/Nome ou Nome Social/ D.I. – Tipo/ CPF:
001/Bruno Morelli/47.101.382-1-RG/390.448.838-44.
002/Fernando Henrique Correia Ieno/30.106.677-2-

RG/324.014.238-42.
003/Ítala Teresa dos Santos Garcia/30.923.996-5-

RG/316.010.728-05.
004/Mariana Martins Monteleoni/24.669.771-4-

RG/170.401.128-09.
005/Glaciele Leme Garbelotti/32.934.753-6-

RG/369.512.418-05.
006/Pamela Cristina Maciel/45.738.087-1-

RG/383.804.628-58.
007/Maria Christina Leme Fioruci/44.759.298-1-

RG/378.231.938-92.
008/Attilio Fiorino Junior/9.605.542-X-RG/924.048.808-10.
009/Mayara Fernanda da Silva/42.179.983-3-

RG/361.834.738-39.
010/Douglas Zaratini/44.754.460-3-RG/383.780.638-36.
011/Tiago Francisco Giorgetti Costa/43.233.613-8-

RG/330.668.298-55.
012/Marta Rúbia Pereira dos Santos/28.490.527-6-

RG/139.858.318-90.
013/Fernando Henrique Rodrigues de Campos/42.810.663-

8-RG/343.718.668-08.
014/Eder Carlos Trindade/23.540.966-RG/161.758.708-75.
015/Tiago Augusto Melloni/42.044.245-5-

RG/351.723.668-30.
017/Camila Gomes/41.507.311-X-RG/373.799.248-77.
DATA: 07/01/2016.
HORÁRIO: 19 horas.
DURAÇÃO: 4 horas.
PROGRAMA DA PROVA (seguindo o Anexo II do Edital de 

Abertura de Inscrições):
1. Conceito de Contabilidade Pública:
• - campos de atuação;
• - regimes contábeis aplicados à Contabilidade Pública.
2. Sistemas contábeis:
• - sistemas orçamentários;
• - sistemas financeiros;
• - sistemas patrimoniais;
• - sistemas de compensação.
3. Plano de Contas do sistema financeiro, patrimonial e de 

compensação:
• - funções das contas;
• - Plano de Contas do sistema orçamentário.
4. Escriturações contábeis:
• - lançamentos contábeis de abertura do exercício finan-

ceiro:
o - no sistema orçamentário;
o - nos sistemas financeiro, patrimonial e de compensação;
• - lançamentos contábeis de rotina durante o exercício 

financeiro;
• - lançamentos contábeis de encerramento do exercício 

financeiro.
5. Demonstrações contábeis segundo a Lei 4.320/64:
• - balanços orçamentários;
• - balanços financeiros;
• - demonstrações das variações patrimoniais.
6. O orçamento público:
• - conceito;
• - processos de planejamento orçamentário:
o - plano plurianual;
o - diretrizes orçamentárias;
o - orçamentos anuais.
7. Lei de Responsabilidade Fiscal e seus demonstrativos 

contábeis
8. A Nova Contabilidade Pública:
• - Transparência Governamental.
• - Demonstração do Resultado Econômico.
• - Convergência para as normas internacionais.
INSCRIÇÃO(ÕES) INDEFERIDA(S):
Nº de Inscrição/D.I. – Tipo/CPF:
0016/44.597.412-6-RG/350.763.088-50 - Motivo: Não 

atendimento ao disposto no Capítulo VI, item 2.1.2 do Edital 
de Abertura de Inscrições publicado no D.O.E. de 20/11/2015, 
Seção I, Pág. 143.

*
 *
ETEC DE SANTA ROSA DE VITERBO – SANTA ROSA DE 

VITERBO
CONCURSO PÚBLICO DE PROFESSOR DE ENSINO MÉDIO E 

TÉCNICO – EDITAL Nº 237/02/2015 – PROCESSO Nº 6441/2015
AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL:
DESPACHO PUBLICADO NO DOE DE 26/05/2015, SEÇÃO I, 

PÁGINA 1 – PROCESSO Nº 5.976/2014 (SGP-10.908-15)
 - EDITAL DE RESULTADO DA PROVA ESCRITA E CONVOCA-

ÇÃO PARA A PROVA DE MÉTODOS PEDAGÓGICOS.
 - A Comissão Especial de Concurso Público da ETEC DE 

SANTA ROSA DE VITERBO, comunica aos candidatos abaixo 
relacionados o resultado da Prova Escrita e convoca para a Prova 

CAPÍTULO XV
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
1. A inscrição importará ao candidato o pleno conhecimento 

das disposições do Edital e na aceitação tácita das condições 
tais como se acham nele estabelecidas.

2. A inexatidão das afirmativas ou irregularidades de docu-
mentos, ainda que verificadas posteriormente à homologação do 
concurso, eliminará o candidato, independentemente de qual-
quer resultado obtido na(s) prova(s), sem prejuízo das sanções 
penais aplicáveis à falsidade de declaração.

3. Caberá ao candidato comprovar que o diploma ou 
certificado seja proveniente de curso reconhecido, credenciado 
ou recomendado e, quando realizados no exterior, revalidado 
por Universidade ou Instituição Oficial, credenciada pelo órgão 
competente.

4. Somente poderá ser admitido o estrangeiro que preencha 
os requisitos para naturalização, e o estrangeiro de naciona-
lidade portuguesa, com direito aos benefícios do Estatuto da 
Igualdade.

4.1. Em logrando êxito no Certame, o estrangeiro que não 
cumprir as exigências previstas nas alíneas “a”, “b” e “c”, do 
subitem 2.1.2, do item 2 do Capítulo V, será desclassificado e 
excluído do mesmo.

5. A Comissão Especial de Concurso Público poderá a qual-
quer momento solicitar ao candidato a apresentação, esclareci-
mento ou informações sobre os documentos previstos no Edital.

6. O prazo de validade do concurso público será de 01 (um) 
ano, a partir da data de homologação, em DOE, do Diretor da 
Unidade de Ensino, podendo ser prorrogado por igual período, a 
critério da Direção da Unidade de Ensino.

7. O candidato que aceitar as aulas oferecidas, mas não 
entrar em exercício ou não entregar a documentação para 
formalizar a admissão, no prazo estipulado, terá exaurido os 
direitos decorrentes de sua habilitação no concurso.

8. Em hipótese alguma será devolvido o valor pago pela 
inscrição, salvo em caso de cancelamento do concurso.

9. Edital na íntegra encontra-se afixado nas dependências 
da Unidade de Ensino.

ANEXO I – A QUE SE REFERE
O CAPÍTULO II – DO EMPREGO PÚBLICO DE PROFESSOR DE 

ENSINO MÉDIO E TÉCNICO, DO EDITAL Nº 277/02/2015
ATRIBUIÇÕES DO EMPREGO PÚBLICO QUE ALUDE O ARTI-

GO 93 DO REGIMENTO COMUM DAS ESCOLAS TÉCNICAS 
ESTADUAIS DO CEETEPS

1. - Atender às orientações dos responsáveis pela Direção, 
pelos Serviços Administrativos, Acadêmicos e pela Coordenação 
de Curso, nos assuntos referentes à análise, planejamento, 
programação, avaliação, recuperação e outros de interesse do 
ensino;

2. - Colaborar com as atividades de articulação da Etec com 
as famílias e a comunidade;

3. - Colaborar nos assuntos referentes à conduta e ao apro-
veitamento dos alunos;

4. - Comparecer às solenidades e reuniões de finalidade 
pedagógica ou administrativa, dos órgãos coletivos e das insti-
tuições auxiliares de que fizer parte;

5. - Cumprir os dias letivos e as horas-aula estabelecidas 
pela legislação e pela escola;

6. - Elaborar e cumprir o plano de trabalho docente, segun-
do o projeto políticopedagógico da Etec, o Plano de Curso e as 
orientações do CEETEPS;

7. - Estabelecer com alunos, colegas e servidores um clima 
favorável à ação educativa e em harmonia com as diretrizes 
gerais fixadas pela Etec;

8. - Estabelecer estratégias de recuperação para alunos de 
menor rendimento e dar ciência dela aos mesmos;

9. - Informar os alunos, no início do período letivo, do plano 
de trabalho docente;

10. - Manter em dia os assentamentos escolares e observar 
os prazos fixados para encaminhamento dos resultados parciais 
e finais;

11. - Participar dos períodos dedicados ao planejamento, à 
avaliação e ao desenvolvimento profissional;

12. - Preparar as aulas e material didático de apoio, bem 
como as atividades de recuperação;

13. - Zelar e conservar os materiais, as instalações e os equi-
pamentos de trabalho que estão sob sua guarda ou utilização;

14. - Zelar pela aprendizagem dos alunos. 
ANEXO II – A QUE SE REFERE O ITEM 4,
DO CAPÍTULO X – DAS PROVAS, DO EDITAL Nº 277/02/2015
PROGRAMAS DAS PROVAS
COMPONENTE CURRICULAR: DESENVOLVIMENTO DE SOF-

TWARE I
1. - Introdução à programação modo texto ou console;
2. - Plataformas RAD e IDE características da ferramenta
3. - Introdução à programação visual
4. - Ambiente visual;
5. - Principais objetos computacionais, seus métodos, even-

tos e propriedades;
6. - Mensagens e propriedades em tempo de execução;
7. - Tipos de variáveis locais, globais e protegidas ;
8. - Depuração e debug;
9. - Estruturas de condição;
10. - Outros objetos;
11. - Estruturas de repetição: for, foreach, do while e while ;
12. - Formulários: formulário modal e não modal; criação de 

menus nos formulários; formulários com barra de progressão;
13. - Criação de rotinas e sub-rotinas;
14. - Componentes de classe e superclasse ;
15. - Programação orientada a objetos: abstração, encap-

sulamento, herança, interface, polimorfismo, sobrecarga de 
métodos;

16. - Tratamento de erros;
17. - Programação para XML: leitura e gravação de arqui-

vos ;
18. - Conexão com banco de dados
Ferramentas de Apoio: Visual Studio
 
ANEXO III – A QUE SE REFERE O ITEM 4,
DO CAPÍTULO XII – DA CLASSIFICAÇÃO, CRITÉRIOS DE 

DESEMPATE,
CONVOCAÇÃO E DA ADMISSÃO DO EDITAL Nº 277/02/2015
DOCUMENTAÇÃO A QUE ALUDE O MANUAL DE RECURSOS 

HUMANOS
1. Currículo atualizado (simplificado);
2. Declaração de Situação Funcional (modelo fornecido 

pela Unidade);
3. Declaração de Acumulação de Cargo/Função, quando for 

o caso (modelo fornecido pela Unidade);
4. Declaração informando se possui ou não antecedentes 

criminais (modelo fornecido pela Unidade);
5. Declaração de Dependentes para fins de desconto do 

Imposto de Renda na Fonte (modelo fornecido pela Unidade);
6. Requerimento de Salário Família (modelo fornecido pela 

Unidade), e cópia da(s) Certidão(ões) de Nascimento;
7. Cópia da Carteira de Vacinação dos filhos quando for 

o caso;
8. Cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS, 

apenas das páginas onde constam a identificação (frente e 
verso) e do último registro;

9. Cópia da Cédula de Identidade – RG;
10. Cópia do Cadastro de Pessoa Física – CPF;
11. Cópia do PIS/PASEP;
12. Cópia do Título de Eleitor e do comprovante de votação 

do 1º e 2º turnos da última eleição, do 2º turno desde que 
tenha havido ou declaração informando que está em dia com 
as obrigações eleitorais;

13. Cópia do Certificado Militar ou comprovante de estar 
em dia com as obrigações militares, quando do sexo masculino;

14. Cópia da Certidão de Nascimento ou Casamento;
15. Cópia autenticada dos documentos que comprovem 

os requisitos constantes do Edital de Abertura de Inscrições 

A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA garante a autenticidade deste documento
quando visualizado diretamente no portal www.imprensaoficial.com.br
terça-feira, 29 de dezembro de 2015 às 04:08:02.


