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DESPACHO DO DIRETOR DE FACULDADE DE TECNOLOGIA 
DE 25/07/2016.

 - O Diretor de Faculdade de Tecnologia da FATEC CAPÃO 
BONITO, no uso das atribuições e competências conferidas por 
meio da Portaria CEETEPS-GDS nº 914, de 14, publicada no DOE 
de 15/01/2015, republicada no DOE de 28/01/2015 e o Capítulo 
XIII do edital de abertura de inscrições, INDEFERE o recurso 
interposto por Adriano Fabbri de Oliveira, RG 14.032.463-X, ins-
crito sob o nº 2, afinal o candidato Rafael Augusto Oliva é por-
tador do Título de Tecnólogo em Logística para o Agronegócio. 
Observa-se ainda que, segundo o Catálogo Nacional de Cursos 
Superiores de Tecnologia, os cursos de Logística encontram-se 
agrupados na área de Gestão e Negócios.

 - Tratando-se, então, de Curso da área de Gestão e Negó-
cios, encontra-se perfeitamente aderente à área da disciplina 
apresentada no Edital, qual seja, Administração.

 - Por oportuno, constata-se que o Edital a que deveria se 
referir o recorrente é o publicado às folhas 205 e 206 do diário 
oficial do Estado de São Paulo do dia 21 de maio de 2016 e não 
o trecho citado no recurso que se refere a Processo Seletivo 
Simplificado.

 - Por todo o exposto e por ficar clara a aderência do Título 
de Graduação do candidato Rafael Augusto Oliva à área do 
Concurso Público, indefiro recurso interposto pelo candidato 
Adriano Fabbri de Oliveira.

 CIDADE: PIRACICABA, FACULDADE DE TECNOLOGIA DEPU-
TADO ROQUE TREVISAN.

EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES AO PROCESSO SELE-
TIVO SIMPLIFICADO Nº 175/06/2016.

O Diretor da FACULDADE DE TECNOLOGIA DEPUTADO 
ROQUE TREVISAN, da cidade de PIRACICABA, torna pública a 
abertura de inscrições ao Processo Seletivo Simplificado 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 ALIMENTOS
2. Área da Disciplina: CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALIMEN-

TOS (Abrange tecnologias, licenciaturas e bacharelados)
3. Disciplina e carga horária semanal: CONSERVAÇÃO E 

REFRIGERAÇÃO DE ALIMENTOS - 4 HORAS-AULA NO PERÍODO 
MATUTINO.

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: 1
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 05/08/2016 à 

19/08/2016, das 09:30 ÀS 12:00, DAS 13:30 ÀS 16:30, no local 
abaixo indicado.

FACULDADE DE TECNOLOGIA DEPUTADO ROQUE TREVI-
SAN - CIDADE: PIRACICABA

Endereço: RUA DIÁCONO JAIR DE OLIVEIRA, 651
Bairro: SANTA ROSA - Cidade: PIRACICABA
INFORMAÇÕES:
Telefone: (19) 3413-1702/3434-7317
E-mail: f175adm@cps.sp.gov.br
www.fatecpiracicaba.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;
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-

fotocópias dos comprovantes dos títulos descritos no ANEXO 
III deste edital.

Os comprovantes válidos são os constantes no capítulo VI – 
Dos títulos e seu julgamento.

Prova : AVALIAÇÃO DE TÍTULOS
Período de Entrega: De 03 à 09/08/2016.
Horário -  -  : Das 08h00 às 17h30 (Exceto sábados, domin-

gos e feriados).
Local  -  -  -  : Serviço de Seleção e Desenvolvimento – Sub-

solo do Centro de Recursos Humanos – Hospital das Clínicas 
de Ribeirão Preto – Campus Universitário s/n – Monte Alegre 
– Ribeirão Preto – SP.

 CULTURA

 GABINETE DO SECRETÁRIO

 PROCESSO: 43883/2016
INTERESSADO: UNIDADE DE FOMENTO À CULTURA
ASSUNTO: EDITAL ProAC N° 07/2016 – “CONCURSO DE 

APOIO A PROJETOS DE DE PRODUÇÃO DE ESPETÁCULO INÉDI-
TO E TEMPORADA DE ARTES CÊNICAS PARA O PÚBLICO INFAN-
TIL E/OU JUVENIL NO ESTADO DE SÃO PAULO”.

ATA DA COMISSÃO DE SELEÇÃO DO EDITAL PROAC N° 
07/2016 – CONCURSO DE APOIO A PROJETOS DE DE PRO-
DUÇÃO DE ESPETÁCULO INÉDITO E TEMPORADA DE ARTES 
CÊNICAS PARA O PÚBLICO INFANTIL E/OU JUVENIL NO ESTADO 
DE SÃO PAULO

Nós, membros da Comissão de Seleção do Edital Proac 
07/2016, selecionamos os projetos, conforme item I e VIII do 
referido Edital.

10 (dez) projetos que contemplem a produção de espetácu-
lo inédito e temporada de artes cênicas para o público infantil e/
ou juvenil no Estado de São Paulo, com prêmio de R$ 80.000,00 
(oitenta mil reais) cada:

PROTOCOLO - PROJETO - PROPONENTE - CIDADE PRO-
PONENTE - COOPERADO - CIDADE COOPERADO - GRUPO 
REPRESENTADO

20160603502307 - O Inimigo - Cooperativa Paulista de 
Teatro - São Paulo - Giscard Luccas - São Paulo - Cia. De Feitos

20160617913683 - Space Invaders - F. GAMA PRODUÇÕES 
ARTÍSTICAS LTDA-ME - São Paulo -   -   - Cia do Fubá

20160620834403 - Cia Vagalum Tum Tum 15 anos – Henri-
ques - VAGALUM TUM TUM PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA - EPP 
- São Paulo -   -   - Cia Vagalum Tum Tum

20160622411127 - AS TRÊS MARIAS - Cooperativa Paulista 
de Teatro - São Paulo - Adrielle de Rezende Alves  - São Paulo - 
Chicote de Língua

20160624362217 - Nerina - A ovelha negra - Cooperativa 
Paulista de Teatro - São Paulo - Sidnei Benedito Caria - São Paulo 
- Maracujá Laboratório de Artes

20160620124089 - O Dragão de Fogo - SIM PRODUCAO 
CULTURAL LTDA ¬ ME - Campinas

20160624541596 - Monstro e Cia - Talagadá Produções 
Artísticas Ltda - ME - Itapira -   -   - Cia Talagadá - Teatro de 
Formas Animadas

20160623489660 - O Gato que Gostava de Cenoura - Coo-
perativa Paulista de Teatro - São Paulo - Washington de Paula e 
Silva - Ribeirão Preto - Cia. Teatral Tertúlia

20160621410679 - A Revolta dos porcos: George Orwell 
para crianças - LEONARDO G GONÇALVES PROD. TEATRAIS-ME 
- Atibaia -   -   - CARAVAN MASCHERA

20160623409496 - Olhar de Alice - Glauce Priscila Ribeiro 
de Carvalho 21861962800 - São José dos Campos -   -   - Grupo 
Caixa de Histórias

Como suplentes sediados fora da capital do Estado de São 
Paulo em ordem de classificação, os seguintes projetos:

PROTOCOLO - PROJETO - PROPONENTE - CIDADE PRO-
PONENTE - COOPERADO - CIDADE COOPERADO - GRUPO 
REPRESENTADO

20160623563354 - Oi de Boi - Associação de Moradores 
Unidos do Jd. Juliana, Vl. Paulicéia e Vl. Nova Suissa - Mogi das 
Cruzes -   -   - Flores do Boi

20160615348965 - Entre Sombras e Encantos - Companhia 
da Sombra Produções Artísticas LTDA ME - Rio Claro -   -   - 
Companhia da Sombra

20160606127005 - 20 MIL NOVAS LÉGUAS - H. F. KANEKO 
PRODUÇÕES E EVENTOS - ME - São José do Rio Preto -   -   - CIA. 
HECATOMBE

20160622173595 - O AMOR ENTRE AS DIFERENÇAS - Cia 
TPK Produções Artísticas Ltda - São Carlos

20160623315371 - Estampas Eucalol - Marilia Botelho S. 
D. Fernandes - Palmeira D'oeste -   -   - Cia Espagírica de Teatro

E como suplentes sediados na capital do Estado de São 
Paulo em ordem de classificação, os seguintes projetos:

PROTOCOLO - PROJETO - PROPONENTE - CIDADE PRO-
PONENTE - COOPERADO - CIDADE COOPERADO - GRUPO 
REPRESENTADO

20160608160213 - ACREDITE QUEM QUISER - As aventuras 
de um Dom Quixote brasileiro - Cooperativa Paulista de Teatro 
- São Paulo - PAULA ARRUDA PENTEADO DE CARVALHO - São 
Paulo - CIA. PROVISÓRIO-DEFINITIVO

20160620438700 - Brincando de ser - Cooperativa Paulista 
de Teatro - São Paulo - ADRIANO DOS SANTOS MOTA - São 
Paulo - SANKOFA

20160624526430 - A grande festa do C.E.U - Cooperativa 
Paulista de Teatro - São Paulo - Ronaldo Ferreira da Silva - São 
Paulo - Cia Tricromática

20160624720164 - Um Lindo Punhado de Fitas Lindas 
- CDM Produções Culturais LTDA - São Paulo -   -   - Nossa 
Companhia

20160624766254 - ZIZI TEM PIPI? - Os Compadres Produ-
ção Cultural LTDA ME - São Paulo

Metodologia de Análise: A avaliação dos projetos inscritos 
levou em conta os critérios definidos no respectivo edital, os 
currículos e históricos dos proponentes, bem como sua coe-
rência com os objetivos propostos. Também foram levados em 
consideração a descentralização e o acesso à políticas públicas 
no Estado de São Paulo. Cada integrante da comissão analisou, 
individualmente, todos os projetos e criou pontuações indivi-
duais, que foram depois comparadas e tabuladas em reunião 
específica, onde foram debatidos em primeira e segunda dis-
cussões, até que se chegasse à seleção final, que foi aprovada 
por consenso de todos os integrantes da comissão de seleção.

Eu, Ingrid Dormien Koudela, RG nº 3.898.057-5, Presidente 
da Comissão de Seleção lavrei a presente Ata, em 01 de agosto 
de 2016.

__________________________________
Ingrid Dormien Koudela
__________________________________
Atilio José Bari
__________________________________
Esther Fernandez de Vega
__________________________________
Cleiton Marcio Pereira
__________________________________
Amanda Gonçalves Moreira Turra

 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, 
CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

 CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 
TECNOLÓGICA PAULA SOUZA

 FATEC CAPÃO BONITO – CAPÃO BONITO
CONCURSO PÚBLICO DE PROFESSOR DE ENSINO SUPERIOR 

– EDITAL Nº 174/01/2016 – PROCESSO Nº 3543/2016
AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL:
DESPACHO PUBLICADO NO DOE DE 26/05/2015, PROCESSO 

CEETEPS Nº 5.976/2014 (SGP-10.908-15).

 SAÚDE

 COORDENADORIA DE SERVIÇOS DE SAÚDE

 CENTRO DE REFERÊNCIA DA SAÚDE DA 
MULHER
 UNIDADE: CENTRO DE REFERÊNCIA DA SAÚDE DA MULHER
CONCURSO PÚBLICO: MÉDICO I
ESPECIALIDADE: GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA PARA 

ATUAR NO SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO
I.E. Nº - 002/2015 -  - EDITAL Nº 015/2016
EDITAL DE TORNANDO SEM EFEITO
O Centro de Referência da Saúde da Mulher, da Coordena-

doria de Serviços de Saúde, da Secretaria de Estado da Saúde, 
por meio da Comissão Especial de Concurso Público, instituída 
para o presente certame, TORNA SEM EFEITO os Editais nº 
013/2016, publicado em D.O.E de 15/07/2016, e o nº 014/2016, 
publicado em D.O.E de 19/07/2016, do Concurso Público para o 
cargo de Médico I na especialidade de Ginecologia e Obstetrícia 
Para Atuar no Serviço de Pronto Atendimento, devido a proble-
mas técnicos administrativos.

 UNIDADE: CENTRO DE REFERÊNCIA DA SAÚDE DA MULHER
CONCURSO PÚBLICO: MÉDICO I
ESPECIALIDADE: GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA PARA 

ATUAR NO SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO
I. E. Nº: 002/2015
EDITAL Nº: 016/2016
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ANUÊNCIA
O Centro de Referência da Saúde da Mulher, da Coordena-

doria de Serviços de Saúde, da Secretaria de Estado da Saúde, 
por meio da Comissão Especial de Concurso Público, instituída 
para o presente certame e considerando o estabelecido em 
Edital de Abertura de Inscrição nº 016/2015 publicado em 
D.O.E. de 13/01/2015, CONVOCA os candidatos habilitados no 
Concurso Público para o cargo de Médico I na especialidades 
de Ginecologia e Obstetrícia Para Atuar no Serviço de Pronto 
Atendimento, realizado para Centro de Referência da Saúde da 
Mulher, a comparecerem em data e local abaixo mencionado, a 
fim de manifestarem interesse pelas vagas oferecidas.

O candidato deverá comparecer 15 (quinze) minutos antes 
do horário estabelecido neste edital, munido dos seguintes 
documentos: R.G. e CPF. (originais).

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

No caso do parágrafo anterior, deve ser apresentado o 
original do instrumento do mandato, além da cópia simples (a 
qual ficará retida na Unidade) e o documento de identidade 
original 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: 10/08/2016
HORÁRIO: 11h00min
LOCAL: UGA IV – Hospital Maternidade Leonor Mendes de 

Barros – Avenida Celso Garcia, 2477 – Belenzinho – São Paulo 
– SP, Prédio Administrativo – Sala 102

LOCAL DE TRABALHO: UGA IV – HOSPITAL MATERNIDADE 
LEONOR MENDES DE BARROS

RELAÇÃO DE CANDIDATOS CONVOCADOS
NOME – R.G. n.º - CLASSIFICAÇÃO
GISELE TOLAINI GOMES PEREIRA - 30.371.490-6 - SP - 2º
FABIANO ELISEI SERRA - MG - 12.656.799 - MG - 3º
RAFAELA BRAZ DA SILVA - 020.184.636-7 - RJ - 4º
MARIA EMILIA FERREIRA DE BARBA - 1083374536 - RS - 5º
LUIS CARLOS SAKAMOTO - 3916053 - SP - 6º
MARIA CECILIA ROSSI - 20.743.532 - SP - 7º
N. º DE VAGAS / REGIME JURÍDICO: 03 (TRÊS) VAGAS / EFE-

TIVO – UGA IV – HOSPITAL MATERNIDADE LEONOR MENDES 
DE BARROS

 HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE 
MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO DA USP

 HOSPITAL DAS CLÍNICAS DE RIBEIRÃO PRETO
EDITAL HCRP N.º 60/2015
MÉDICO I – CLÍNICA MÉDICA
UNIDADE DE EMERGÊNCIA
CONVOCAÇÃO
 -  - O Órgão Setorial de Recursos Humanos do Hospital das 

Clínicas de Ribeirão Preto, pela presente, CONVOCA o candidato 
abaixo relacionado, para manifestar anuência sobre sua admis-
são, na data, horário e local especificado:

NOME -  -  -  -  -  -  -  -  - Classificação
Mariani Mendes Madisson -   -  -  -  -  -  - 4º
Data  -  - : 05/08/2016
Horário - : 15h 30 min
Local  -  - : Serviço de Seleção e Desenvolvimento do 

Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto - Campus Universitário 
s/n – Monte Alegre – Ribeirão Preto – SP

Comparecer munido dos originais dos seguintes docu-
mentos:

• - RG;
• - CPF;
• - Comprovante da escolaridade exigida para o exercício 

da função;
• - Carteira de trabalho. Caso possua mais de uma carteira 

de trabalho, apresentar todas.
O não comparecimento na data, horário e local acima esti-

pulados implicará como desistência.
 HOSPITAL DAS CLÍNICAS DE RIBEIRÃO PRETO
EDITAL HCRP N.º 122/2014
ENFERMEIRO
CONVOCAÇÃO
 -  - O Órgão Setorial de Recursos Humanos do Hospital das 

Clínicas de Ribeirão Preto, pela presente, CONVOCA o candidato 
abaixo relacionado, para manifestar anuência sobre sua admis-
são, na data, horário e local especificado:

NOME -  -  -  -  -  -  -  -  - Classificação
Patrícia Meneghini Pereira -  -  -   -  -  -  232º
Data  -  - : 05/08/2016
Horário - : 14h 30 min
Local  -  - : Serviço de Seleção e Desenvolvimento do 

Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto - Campus Universitário 
s/n – Monte Alegre – Ribeirão Preto – SP

Comparecer munido dos originais dos seguintes docu-
mentos:

• - RG;
• - CPF;
• - Comprovante da escolaridade exigida para o exercício 

da função;
• - Carteira de trabalho. Caso possua mais de uma carteira 

de trabalho, apresentar todas.
O não comparecimento na data, horário e local acima esti-

pulados implicará como desistência.
 HOSPITAL DAS CLÍNICAS DE RIBEIRÃO PRETO
EDITAL HCRP N.º 1/2016
MÉDICO I - PSIQUIATRA
PSIQUIATRIA DE CUIDADOS AGUDOS
(ENFERMARIA PSIQUIÁTRICA DE INTERNAÇÃO BREVE)
 -  - O Órgão Setorial de Recursos Humanos do Hospital 

das Clínicas de Ribeirão Preto, pela presente, CONVOCA os can-
didatos APROVADOS na prova OBJETIVA/DISSERTATIVA deste 
Concurso Público para a entrega da “Ficha de Avaliação de 
Títulos” (disponível na área de INSCRIÇÃO) acompanhada das 

interrompida quando o avaliado ultrapassar a linha de chegada 
com o tórax. O teste deve ser desenvolvido em pista de atletismo 
ou em área de superfície plana convenientemente demarcada. 
Caso ocorra a necessidade de se repetir o teste, haverá um 
intervalo mínimo de 5 (cinco) minutos. O resultado do teste será 
indicado pelo tempo utilizado pelo avaliado para completar o 
percurso, com a precisão de centésimos de segundo.

9.13.2.4. CORRIDA EM 12 MINUTOS – O avaliado deve 
percorrer em uma pista de atletismo ou em uma área demarcada 
e plana, a maior distância possível, com precisão de dezena de 
metro (10 em 10 metros completos), em 12 (doze) minutos, 
sendo permitido andar durante o teste. O teste terá início atra-
vés da voz de comando “Atenção...Já!” e será encerrado através 
de dois silvos longos de apito no 12º minuto. Aos dez minutos 
de corrida será emitido um silvo longo de apito para fins de 
orientação aos avaliados, avisando que faltam dois minutos. 
Ao término da prova o candidato não deverá caminhar para 
frente do local correspondente ao apito de 12 minutos, podendo 
caminhar transversalmente ao percurso da pista.

9.14. A aferição de altura e prova de condicionamento físico, 
de caráter eminentemente eliminatório, terá notas atribuídas na 
escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos, conforme consta da tabe-
la de pontuação constante do item 9.21. deste Edital.

9.15. A nota da prova de condicionamento físico corres-
ponderá à somatória dos pontos obtidos nos quatro testes de 
aptidão física.

9.16. Da avaliação dessa prova, resultará conceito “APTO” 
ou “INAPTO”.

9.17. Para ser considerado “APTO” na prova de condiciona-
mento físico o candidato deverá obter:

a) no mínimo, 10 (dez) pontos em cada um dos testes defi-
nidos nos respectivos itens 9.13.2.1. até 9.13.2.4. deste Edital; e

b) perfazer nota igual ou superior a 170 (cento e setenta) 
pontos.

9.17.1. O candidato que não obtiver a pontuação mínima 
em qualquer um dos testes definidos nos respectivos itens 
9.13.2.1. até 9.13.2.4. deste Edital será considerado “INAPTO”, 
independentemente das demais pontuações, sendo automatica-
mente eliminado dos testes subsequentes.

9.18. Os candidatos considerados “INAPTOS” e os ausentes 
nesta prova serão excluídos do Concurso.

9.19. Nenhum candidato considerado “INAPTO” será sub-
metido a novo exame ou prova, e nem haverá reexame ou 
reavaliação.

9.20. A Secretaria da Administração Penitenciária publicará, 
no Diário Oficial do Estado de São Paulo (DOE) – Poder Executivo 
– Seção I – Concursos, bem como determinará a disponibilização 
no site da Fundação VUNESP (www.vunesp.com.br), respectiva 
página do Concurso:

9.20.1. lista nominal dos candidatos considerados “APTOS” 
na aferição de altura e prova de condicionamento físico, conten-
do, ainda, seus respectivos números de inscrição, seus números 
de documento de identificação e a(s) nota(s) do(s) teste(s) de 
condicionamento físico; e

9.20.2. lista em ordem de número de inscrição dos candi-
datos considerados “INAPTOS” na aferição de altura e prova de 
condicionamento físico, contendo, ainda, seus respectivos núme-
ros de inscrição, seus números de documento de identificação e 
a(s) nota(s) do(s) teste(s) de condicionamento físico.

9.21. Os desempenhos dos candidatos em cada teste de 
condicionamento físico serão transformados em pontos confor-
me tabela a seguir:

TESTES - IDADE/PONTOS
Flexo-extensão - Abdominal - Corrida 50 m - Corrida 12 

minutos - Até 25 anos - De 26 a 30 anos - De 31 a 35 anos  - De 
36 a 40 anos  - 41 anos ou mais

04 - 16 - 9’’75 - 1500 m - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
06 - 18 - 9’’50 - 1600 m - 0 - 0 - 0 - 0 - 10
08 - 20 - 9”25 - 1700 m - 0 - 0 - 0 - 10 - 20
10 - 22 - 9”00 - 1800 m - 0 - 0 - 10 - 20 - 30
12 - 24 - 8”75 - 1900 m - 0 - 10 - 20 - 30 - 40
14 - 26 - 8”50 - 2000 m - 10 - 20 - 30 - 40 - 50
16 - 28 - 8”25 - 2100 m - 20 - 30 - 40 - 50 - 60
18 - 30 - 8”00 - 2200 m - 30 - 40 - 50 - 60 - 70
20 - 32 - 7”75 - 2300 m - 40 - 50 - 60 - 70 - 80
22 - 34 - 7”50 - 2400 m - 50 - 60 - 70 - 80 - 90
24 - 36 - 7”25 - 2500 m - 60 - 70 - 80 - 90 - 100
26 - 38 - 7”00 - 2600 m - 70 - 80 - 90 - 100 - 100
28 - 40 - 6”75 - 2700 m - 80 - 90 - 100 - 100 - 100
30 - 42 - 6”50 - 2800 m - 90 - 100 - 100 - 100 - 100
32 - 44 - 6”25 - 2900 m - 100 - 100 - 100 - 100 - 100
9.22. A pontuação máxima possível para cada um dos 4 

(quatro) testes é de 100 (cem) pontos, conforme estabelecido na 
tabela constante no item 9.21. deste Edital.

9.23. A interpolação de pontos, em relação à tabela cons-
tante do item 9.21. deste Edital será feita da seguinte forma:

a) flexo-extensão de cotovelos em apoio de frente sobre o 
solo: 5 (cinco) pontos por movimento completo;

b) resistência abdominal: 5 (cinco) pontos por movimento 
completo;

c) corrida de 50 metros: – 0,4 (menos quatro décimos) 
ponto a cada 0,01 (um centésimo segundo);

d) corrida em 12 minutos: 1 (um) ponto para cada 10 (dez) 
metros percorridos.

9.24. Aplica(m)-se, no que couber, na realização da aferição 
de altura e prova de condicionamento físico, os dispositivos 
constantes do item 6.27. deste Edital.”

E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém 
possa alegar desconhecimento, é expedido o presente Edital.

 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
CONCURSO PÚBLICO PARA A CLASSE DE AGENTE DE 

ESCOLTA E VIGILÂNCIA PENITENCIÁRIA (SEXO MASCULINO)
(ref. EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES E INSTRUÇÕES 

ESPECIAIS Nº 023/2013)
EDITAL CCP 057 DE 2-8-2016
EXCLUSÃO DA LISTA DOS INAPTOS NA 4ª FASE E A CLASSI-

FICAÇÃO DE 1 CANDIDATO
(acórdão)
A COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO, constituída no 

Departamento de Recursos Humanos da Secretaria da Adminis-
tração Penitenciária pela Resolução SAP nº 202/2012, publicada 
no DOE de 28.09.2012, que cuida do Concurso Público para 
o cargo de Agente de Escolta e Vigilância Penitenciária (sexo 
masculino), regido pelo Edital nº 023/2013 (Edital de Abertura 
de Inscrições e Instruções Especiais), publicado no DOE de 
09.03.2013, retirratificado pelo Edital nº 049/2013, publica-
do no DOE de 18.04.2013 – à vista do acórdão datado de 
01.02.2016 (relativo à apelação nº 1053611-95.2014.8.26.0053, 
da Comarca de São Paulo/SP), da 5ª Câmara de Direito Público, 
do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que “deu provi-
mento ao recurso do candidato” – EXCLUI o candidato abaixo 
nominado da lista dos candidatos considerados INAPTOS na 4ª 
fase (Comprovação de Idoneidade e Conduta Ilibada na Vida 
Pública e na Vida Privada e Investigação Social) divulgada por 
meio do Edital n° 160/2014, publicado no DOE de 27.11.2014, 
bem como RETIFICA o Edital n° 001/2015, publicado no DOE de 
07.01.2015, e sua(s) posterior(es) alteração(ções), para incluí-lo 
na respectiva classificação, ficando, em consequência, reclassifi-
cados os demais candidatos a partir dessa posição.

CLAS - NOME - INSCRIÇÃO - DOCUMENTO - NOTA - SITU-
AÇÃO

1.930º
ADILTON MELLO DA CRUZ
0903298 3
405745953 SP
52,000
Acórdão
E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém 

possa alegar desconhecimento, é expedido o presente Edital.

 CIDADE: PIRACICABA, FACULDADE DE TECNOLOGIA DEPU-
TADO ROQUE TREVISAN.

EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES AO PROCESSO SELE-EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES 
TIVO SIMPLIFICADO Nº 175/06/2016.

A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA garante a autenticidade deste documento
quando visualizado diretamente no portal www.imprensaoficial.com.br
quarta-feira, 3 de agosto de 2016 às 02:21:16.
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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 05/08/2016 à 

19/08/2016, das 09:30 ÀS 12:00, DAS 13:30 ÀS 16:30, no local 
abaixo indicado.

FACULDADE DE TECNOLOGIA DEPUTADO ROQUE TREVI-
SAN - CIDADE: PIRACICABA

Endereço: RUA DIÁCONO JAIR DE OLIVEIRA, 651
Bairro: SANTA ROSA - Cidade: PIRACICABA
INFORMAÇÕES:
Telefone: (19) 3413-1702/3434-7317
E-mail: f175adm@cps.sp.gov.br
www.fatecpiracicaba.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;
8. Ter aptidão física e mental para o exercício das obriga-

ções do emprego.
9. Possuir na data da inscrição:
9.1. Graduação com habilitação específica e titulação em 

programa de mestrado ou doutorado, obtido em programas 
reconhecidos ou recomendados, na forma da lei, sendo a gradu-
ação ou a titulação na área da disciplina, ou;

9.2. Graduação com habilitação específica, especialização e 
exame de proficiência internacional certificados a serem aceitos 
com validade vigente na data da inscrição: a) DELE – Superior 
OU DELE C1 OU DELE C2 ou b) CELU – Avançado, sendo a 
graduação e a proficiência na área da disciplina, e experiência 
profissional relevante de pelo menos 03 (três) anos na área da 
disciplina.

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

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-

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, 
anulando-se todos os atos decorrentes da inscrição, sem prejuízo 
das sanções penais aplicáveis à falsidade de declaração.

9. Caberá ao candidato comprovar que os diplomas, cer-
tificados e títulos sejam provenientes de cursos reconhecidos 
credenciados ou recomendados e, quando realizados no exte-
rior, sejam revalidados por Universidade Pública ou Instituição 
Oficial.

10. Todas as fases referentes ao Processo Seletivo Simplifi-
cado serão publicadas no Diário Oficial do Estado de São Paulo 
(DOE) em sua Seção I, bem como divulgadas na Unidade de 
Ensino e no Portal de Concurso Público do Estado, mantido pela 
Unidade Central de Recursos Humanos do Estado, da Secretaria 
de Planejamento e Gestão.

10.1. A Deliberação CEETEPS 017 de 16/07/2015, encontra-
se afixada nas dependências da FATEC.

 CIDADE: PIRACICABA, FACULDADE DE TECNOLOGIA DEPU-
TADO ROQUE TREVISAN.

EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES AO PROCESSO SELE-
TIVO SIMPLIFICADO Nº 175/08/2016

O Diretor da FACULDADE DE TECNOLOGIA DEPUTADO 
ROQUE TREVISAN, da cidade de PIRACICABA, torna pública a 
abertura de inscrições ao Processo Seletivo Simplificado 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 GESTÃO EMPRESARIAL
2. Área da Disciplina: LETRAS /LINGUÍSTICA (Abrange tec-

nologias, licenciaturas e bacharelados)
3. Disciplina e carga horária semanal: ESPANHOL I / ESPA-

NHOL II - 04 HORAS-AULA NO PERÍODO MATUTINO.
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: 1
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 

abertura de inscrições ao Processo Seletivo Simplificado 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 AGROINDÚSTRIA
2. Área da Disciplina: CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALIMEN-

TOS E ENGENHARIA DE MATERIAIS E METALÚRGICA (Abrange 
tecnologias, licenciaturas e bacharelados)

3. Disciplina e carga horária semanal: EMBALAGENS - 04 
HORAS-AULA NO PERÍODO MATUTINO

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: 1
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 05/08/2016 à 

19/08/2016, das 09:30 ÀS 12:00, DAS 13:30 ÀS 16:30, no local 
abaixo indicado.

FACULDADE DE TECNOLOGIA DEPUTADO ROQUE TREVI-
SAN - CIDADE: PIRACICABA

Endereço: RUA DIÁCONO JAIR DE OLIVEIRA, 651
Bairro: SANTA ROSA - Cidade: PIRACICABA
INFORMAÇÕES:
Telefone: (19) 3413-1702/3434-7317
E-mail: f175adm@cps.sp.gov.br
www.fatecpiracicaba.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;
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.
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de Segurança dos Estados, pelas Forças Armadas, pelo Minis-
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de Classes que, por Lei Federal, valham como documento de 
identidade; Carteira de Trabalho e Previdência Social, bem como 
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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 
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5. Não serão aceitas inscrições por via postal, fac-símile e 
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V. DA CLASSIFICAÇÃO:
1. O Processo Seletivo Simplificado será constituído de 
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2. A avaliação do Memorial Circunstanciado obedece uma 
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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, 
anulando-se todos os atos decorrentes da inscrição, sem prejuízo 
das sanções penais aplicáveis à falsidade de declaração.

9. Caberá ao candidato comprovar que os diplomas, cer-
tificados e títulos sejam provenientes de cursos reconhecidos 
credenciados ou recomendados e, quando realizados no exte-
rior, sejam revalidados por Universidade Pública ou Instituição 
Oficial.

10. Todas as fases referentes ao Processo Seletivo Simplifi-
cado serão publicadas no Diário Oficial do Estado de São Paulo 
(DOE) em sua Seção I, bem como divulgadas na Unidade de 
Ensino e no Portal de Concurso Público do Estado, mantido pela 
Unidade Central de Recursos Humanos do Estado, da Secretaria 
de Planejamento e Gestão.

10.1. A Deliberação CEETEPS 017 de 16/07/2015, encontra-
se afixada nas dependências da FATEC.

 CIDADE: PIRACICABA, FACULDADE DE TECNOLOGIA DEPU-
TADO ROQUE TREVISAN.

EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES AO PROCESSO SELE-
TIVO SIMPLIFICADO Nº 175/07/2016.

O Diretor da FACULDADE DE TECNOLOGIA DEPUTADO 
ROQUE TREVISAN, da cidade de PIRACICABA, torna pública a 

A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA garante a autenticidade deste documento
quando visualizado diretamente no portal www.imprensaoficial.com.br
quarta-feira, 3 de agosto de 2016 às 02:21:16.


