
sexta-feira, 30 de setembro de 2016 Diário Ofi cial Poder Executivo - Seção I São Paulo, 126 (185) – 159

Nº de Inscrição/D.I. – Tipo/CPF/Nota:
001 / 37.761.753-2-RG / 233.216.508-86 / 20,00;
002 / 37.454.564-9-RG / 476.255.738-26 / 25,00;
006 / 40.864.384-5-RG / 344.255.108-01 / 5,00;
007 / 43.617.269-0-RG / 416.662.638-85 / 15,00;
011 / 56.647.245-4-RG / 466.862.308-39 / 15,00;
012 / 29229023 / RG-188.059.428-55 / 5,00.
CANDIDATOS AUSENTES:
Nº de Inscrição/D.I. – Tipo/CPF:
004 / 34.269.555-1-RG / 383.171.628-50;
008 / 28.914.880-RG / 379.686.418-02;
009 / 45.250.685-2-RG / 450.835.618-40.
 ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL TEREZA APARECIDA CARDO-

SO NUNES DE OLIVEIRA – SÃO PAULO
EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES AO CONCURSO 

PÚBLICO PARA PROFESSOR DE ENSINO MÉDIO E TÉCNICO, Nº 
186/01/2016

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, 
através da Comissão Especial de Concurso Público da ESCOLA 
TÉCNICA ESTADUAL TEREZA APARECIDA CARDOSO NUNES DE 
OLIVEIRA, da cidade de SÃO PAULO, designada conforme Por-
taria do Diretor da Unidade de Ensino Nº 05/2016, nos termos 
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 contida no artigo 11 da Lei Comple-
mentar nº 1.240, de 22/04/2014, publicada no DOE 23/04/2014, 
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 – (HABILITAÇÃO) – QUAN-

TIDADE DE EMPREGO PÚBLICO PERMANENTE PREVISTA – 
TOTAL DE AULAS LIVRES – PERÍODO DAS AULAS

ELETRÔNICA DIGITAL II (ELETROTÉCNICA) – 01/2,5 - 
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 tecno-
logia de nível superior, de acordo com o relacionado na titulação 
graduado, em componente curricular 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 em que vier a se inscrever (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/o 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 curri-
cular em que se inscrever.

- COMPONENTE CURRICULAR
ELETRÔNICA DIGITAL II
LICENCIADO: ATENDER AO DISPOSTO NO ITEM 3 DO CAPÍ-

TULO III DO PRESENTE EDITAL. AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL (EII); 
ELETROELETRÔNICA (EII); ELETROMECÂNICA (EII); ELETRÔNICA 
(EII); ELETROTÉCNICA (EII).

GRADUADO (BACHAREL OU TECNÓLOGO): CIÊNCIA E TEC-
NOLOGIA; ENGENHARIA DA(DE) COMPUTAÇÃO; ENGENHARIA 
DE AUTOMAÇÃO E CONTROLE; ENGENHARIA DE AUTOMAÇÃO 
E SISTEMAS; ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO; 
ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO - MECATRÔNICA; 
ENGENHARIA DE INSTRUMENTAÇÃO, AUTOMAÇÃO E ROBÓTI-
CA; ENGENHARIA DE OPERAÇÃO - MODALIDADE ELETRÔNICA; 
ENGENHARIA DE OPERAÇÃO - MODALIDADE ELETROTÉCNICA; 
ENGENHARIA DE OPERAÇÃO ELÉTRICA - MODALIDADE ELE-
TROTÉCNICA; ENGENHARIA DE OPERAÇÃO EM TELECOMUNI-
CAÇÕES; ENGENHARIA DE PRODUÇÃO ELÉTRICA; ENGENHA-
RIA DE TELECOMUNICAÇÕES; ENGENHARIA DE TELEMÁTICA; 
ENGENHARIA ELÉTRICA; ENGENHARIA ELÉTRICA - HABILITA-
ÇÃO ELETRÔNICA; ENGENHARIA ELÉTRICA - MODALIDADE 
ELETRÔNICA; ENGENHARIA ELÉTRICA - MODALIDADE ELETRO-
TÉCNICA/ ELETRÔNICA; ENGENHARIA ELÉTRICA ÊNFASE ELE-
TRÔNICA; ENGENHARIA ELÉTRICA ÊNFASE ELETRÔNICA PARA 
TELECOMUNICAÇÕES; ENGENHARIA ELÉTRICA ÊNFASE EM 
COMPUTAÇÃO; ENGENHARIA ELÉTRICA ÊNFASE EM SISTEMAS 
DE ENERGIA E AUTOMAÇÃO; ENGENHARIA ELÉTRICA ÊNFASE 
EM TELECOMUNICAÇÕES; ENGENHARIA ELETRÔNICA; ENGE-
NHARIA ELETROTÉCNICA; ENGENHARIA INDUSTRIAL - MODA-
LIDADE ELÉTRICA/ ELETROTÉCNICA; ENGENHARIA INDUSTRIAL 
ELÉTRICA; ENGENHARIA MECÂNICA - AUTOMAÇÃO E SISTE-
MAS; ENGENHARIA MECÂNICA - CONTROLE E AUTOMAÇÃO; 
ENGENHARIA MECATRÔNICA; ENGENHARIA OPERACIONAL 
ELÉTRICA - HABILITAÇÃO ELETRÔNICA; ENGENHARIA OPE-
RACIONAL ELÉTRICA - MODALIDADE ELETROTÉCNICA; TEC-
NOLOGIA (EM) MECÂNICA DE PRECISÃO; TECNOLOGIA EM 
AUTOMAÇÃO; TECNOLOGIA EM AUTOMAÇÃO E CONTROLE; 
TECNOLOGIA EM AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL; TECNOLOGIA EM 
ELÉTRICA - MODALIDADE ELETROTÉCNICA; TECNOLOGIA EM 

Local e horário de Apresentação: FATEC DEP. WALDYR 
ALCEU TRIGO

Endereço: Rua Jordão Borghetti, nº 480, Bairro: Jd. Recreio 
- Cidade: Sertãozinho

Data: 05/10/2016 Horário: 16h30
Disciplinas: INGLÊS I/ INGLÊS II/ INGLÊS III/ INGLÊS IV/ 

INGLÊS V/ INGLÊS VI - nº aulas: 12 horas-aula - Vaga: 01
Nº inscrição/ Nome/RG/CPF/Classificação Final
05 / Giselda Fábio Fiorotto / 27.900.483-7 / 263.512.228-

85 / 2º;
 ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL MANDAQUI – SÃO PAULO
CONCURSO PÚBLICO DE PROFESSOR DE ENSINO MÉDIO E 

TÉCNICO - EDITAL Nº 247/04/2016 - PROCESSO Nº 3653/2016
AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL:
DESPACHO PUBLICADO NO DOE DE 26/05/2015, SEÇÃO I, 

PÁGINA 1 – PROCESSO Nº 5.976/2014 (SGP-10.908-15)
RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE DEFERIMENTO E INDEFE-

RIMENTO DE INSCRIÇÕES E CONVOCAÇÃO PARA A PROVA 
ESCRITA, PUBLICADO NO D.O.E. DE 23/08/2016, SEÇÃO I – 
PÁGINA 160.

ONDE SE LÊ:
07/Angélica Marques de Pina Freitas/33.056.676-3 – 

RG/335.252.898-00.
LEIA-SE:
07/Angélica Marques de Pina Freitas/33.056.676-3 – 

RG/335.251.898-00.
ONDE SE LÊ:
14/Rafaela Mendes Dias /20.916.657 – RG/890.124.611-20.
LEIA-SE:
14/Rafaela Mendes Dias /2.091.657 – RG/890.124.611-20.
 FATEC JAHU - JAU
CONCURSO PÚBLICO DE PROFESSOR DE ENSINO SUPERIOR 

– EDITAL Nº 020/01/2016 - PROCESSO Nº 5611/2015.
AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL: DESPACHO PUBLICADO 

NO DOE DE 26/05/2015, PROCESSO CEETEPS Nº 5.976/2014 
(SGP-10.908-15)

EDITAL DE DEFERIMENTO E INDEFERIMENTO E CONVOCA-
ÇÃO PARA O EXAME DE CONHECIMENTO ESPECIFICO (PROVA 
DISSERTATIVA) E ENTREGA DO MEMORIAL CIRCUSTANCIADO.

O Diretor da Faculdade de Tecnologia de Jahu, comunica aos 
candidatos abaixo relacionados o deferimento e indeferimento 
das inscrições e convoca para o Exame de Conhecimento Espe-
cífico e entrega no Memorial Circunstanciado, a ser realizado na 
Sala Planta Modelo – Bloco III, da FATEC -JAHU, sita na Rua Frei 
Galvão, s/ nº - Jardim Pedro Ometto, Jaú- SP, no dia 03/11/2016, 
horário: 8h e 30 min, tempo de duração do exame: 2 horas.

Após o exame os candidatos considerados classificados, 
participarão do sorteio dos temas para realização do exame 
didático (prova objetiva), que dar-se-á 24 horas após o sorteio.

Os candidatos convocados com as inscrições deferidas 
atendem ao disposto no item 9, Capitulo X do Edital de Abertura 
de Inscrições.

DISCIPLINAS: Inglês I e Inglês II
INSCRIÇÕES DEFERIDAS:
Nº de inscrição / Nome ou Nome Social / D.I.-Tipo / CPF
01 / Raquel Facina Vendramini Fantucci / 21.530.349-0 – RG 

/199.499.618-82
02 / Natalia Molan /43.304.858-X – RG / 334.713.788-47
04 / Janaína Olsen Rodrigues / 46.067.471-7 – RG / 

357.020.968-78
05 / Amanda de Oliveira Silva / 46.878.601 – CNH / 

362.934.218-33
INSCRIÇÃO INDEFERIDA:
Nº de inscrição / D.I.-Tipo / CPF
03 / 27.508.193/256.853.818-08 - Motivo: não atendimento 

ao disposto no Capítulo III, do Edital de Abertura de Inscrições 
publicado no D.O.E. de 21/05/2016, Seção I, Págs. 182 e 183.

Conforme dispõe a Deliberação CEETEPS nº 09/2015, 
alterada pela nº 24/2015, o Diretor de Faculdade de Tecnologia 
designa para compor a Comissão Julgadora, do referido certame, 
os seguintes membros:

TITULARES:
1.   - Profª. Mestre Simone Telles Martins Ramos, RG: 

19.606.500-8, Professor de Ensino Superior, referência III-D – 
FATEC-Ipiranga – Presidente;

2.   - Profª. Mestre Maria Fernanda Martins, RG: 13.078.380-
8, Professor de Ensino Superior, referência II-B – FATEC-Botucatu;

3.   - Profª. Mestre Ana Carla Lanzi Ciola, RG: 14.326.239-7, 
Professor de Ensino Superior, referência II-D – FATEC-Bauru;

SUPLENTES:
4.   - Profª. Mestre Camila Maria da Costa Kami, RG: 

29.502.710-1, Professor de Ensino Superior, referência II-B – 
FATEC-Bauru;

5.   - Profª. Mestre Leysiane Cristina Pavani Pazini RG: 
29.781.523-4, Professor de Ensino Superior, referência II-B – 
FATEC-Garça.

 ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL JOÃO BELARMINO – AMPARO
PROCESSO SELETIVO DE DOCENTES, NOS TERMOS DO 

COMUNICADO CEETEPS N° 1/2009, E SUAS ALTERAÇÕES.
AVISO N° 067/02/2016 - PROCESSO Nº 4720/2016 - CÓDI-

GO DO PORTAL Nº 4642.
DESPACHO DO DIRETOR DE ESCOLA TÉCNICA DE 

29/09/2016.
O Diretor da ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL JOÃO BELARMI-

NO, da cidade de AMPARO, no uso das atribuições conferidas 
por meio do § 1º do artigo 3º da Deliberação CEETEPS - 2/2009, 
HOMOLOGA o(s) Processo(s) Seletivo(s) de Docentes, no(s) 
componente(s) curricular(es) 1 - Técnicas de Linguagens para 
Banco de Dados I(Informática); 2 - Instalação e Manutenção de 
Computadores(Informática) e considerando a não ocorrência 
de candidato(s) inscrito(s) e/ou aprovado(s), e/ou candidato(s) 
ausente(s) ENCERRA no(s) componente(s) curricular(es) 3 - Téc-
nicas de Programação para Internet I(Informática).

 FATEC JORNALISTA OMAIR FAGUNDES DE OLIVEIRA - BRA-
GANÇA PAULISTA

CONCURSO PÚBLICO DE AUXILIAR DE DOCENTE
EDITAL Nº 183/01/2016 – PROCESSO Nº 4687/2016
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 TEÓRICA E CONVO-
CAÇÃO PARA A PROVA PRÁTICA

   -    - A Comissão Especial de Concurso Público da FATEC 
Jornalista Omair Fagundes de Oliveira, comunica aos candidatos 
abaixo relacionados o resultado da Prova Teórica, e convoca 
para a Prova Prática, a ser realizada na FATEC Jornalista Omair 
Fagundes de Oliveira, sita na Rua das Indústrias, número 130, no 
Bairro Uberaba, Bragança Paulista.

   - Os candidatos convocados atenderão obrigatoriamente 
o item 11 do Capítulo X, do Edital de Abertura de Inscrições.

ÁREA DE ATUAÇÃO: INFORMÁTICA.
CANDIDATOS QUALIFICADOS:
Nº de Inscrição/Nome ou Nome Social/D.I. – Tipo/CPF/Nota/

Horário
003 / Clayton Jose da Rosa / 40.562.230-2-RG / 346.619.238-

20 / 50,00 / 08h00;
005 / Bianca Maria Cordeiro/46.256.435-6-RG / 

394.440.608-70 / 75,00 / 08h00;
010 / Paulo Henrique Leme Ramalho/49.007.677-4-RG / 

414.638.538-58 / 65,00 / 08h00.
DATA: 08/10/2016.
ATIVIDADE PRÁTICA A SER DESENVOLVIDA
- Diagnosticar defeitos de um microcomputador;
- Diagnosticar problemas de rede;
- Crimpar cabos de redes;
- Instalar sistemas operacionais em ambiente virtualizado;
- Instalar software para ambiente de desenvolvimento 

móvel;
- Configuração de projetor multimídia e manutenção de 

computadores (PC).
DURAÇÃO MÁXIMA DA PROVA: 2 (duas) horas.
CANDIDATOS NÃO QUALIFICADOS:

04 / Isaac Newton Teofilo Padovan / 43.740.021-9 – RG / 1º
DATA: 07/10/2016 - Horário: das 13h às 17h.
 ETEC BENTO QUIRINO – CAMPINAS
CONCURSO PÚBLICO DE AUXILIAR DE DOCENTE – EDITAL 

Nº 043/01/2016 – PROCESSO Nº 3079/2016
AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL: DESPACHO PUBLICADO 

NO DOE DE 26/05/2015, SEÇÃO I, PÁGINA 1 – PROCES-
SO Nº 5.976/2014 (SGP-10.908-15), BEM COMO AUTORIZA-
ÇÃO GOVERNAMENTAL CONTIDA NO O ARTIGO 11 DA LC 
1.240/2014, PUBLICADO NO DOE DE 23/04/2014.

Edital de Convocação nº 02.
O Diretor de Escola Técnica da ETEC BENTO QUIRINO, da 

cidade CAMPINAS, em face do previsto no item 8, do Capítulo 
XII do Edital de Abertura de Inscrições publicado no DOE de 
17/05/2016, CONVOCA o candidato, abaixo relacionado, para 
aceitação da vaga do emprego público de Auxiliar de Docente.

O candidato convocado comparecerá com documento de 
identidade ou far-se-á representar por procurador constituído, 
munido de documento de identidade do procurador.

   - O oferecimento da vaga obedecerá rigorosamente a 
ordem de classificação final.

Preenchida a vaga, os candidatos não aproveitados aguar-
darão nova oportunidade de convocação.

   - O candidato que não atender à convocação, recusar a 
vaga, não entregar a documentação para formalizar a admissão, 
ou deixar de entrar em exercício, terá exaurido os direitos decor-
rentes de sua habilitação no concurso.

Endereço: Avenida Orosimbo Maia nº 2600
Bairro: Vila Estanislau - Cidade: Campinas - Telefone: 

19-32518934
ÁREA DE ATUAÇÃO: Informática
Nº DE INSC/NOME/D.I. – TIPO/CLASSIFICAÇÃO
15/ Ed Robson Silva Araujo/32.905.048-5 – RG/ 

275.145.218.36/3º
DATA: 05/10/2016 Horário: 19h00
 ETEC SANTA IFIGÊNIA – SÃO PAULO
CONCURSO PÚBLICO DE PROFESSOR DE ENSINO MÉDIO E 

TÉCNICO – EDITAL Nº 260/03/2016 – PROCESSO Nº 3838/2016
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 Convocação nº 01.
   - O Diretor de Escola Técnica da ETEC Santa Ifigênia, da 

cidade de São Paulo, em face do previsto no item 3, do Capítulo 
XII do edital de abertura de inscrições publicado no DOE de 
24/05/2016, CONVOCA o(s) candidato(s), abaixo relacionado(s), 
para escolha e atribuição de aulas.

   - O(s) candidato(s) convocado(s) comparecerá(ão) com 
documento de identidade ou far-se-á representar por procurador 
constituído, munido de documento de identidade do procurador.

   - A escolha e atribuição de aulas obedecerá rigorosa-
mente a ordem de classificação final. O(s) candidato(s) não 
aproveitado(s) aguardará(ão) nova oportunidade de convo-
cação.

   - O(s) candidato(s) que não atender(em) à convocação, 
recusar(em) as aulas oferecidas, não entregar(em) a documen-
tação para formalizar a admissão, ou deixar(em) de entrar em 
exercício, terá exaurido os direitos decorrentes de sua habilita-
ção no concurso.

Endereço: Endereço: Rua General Couto de Magalhães, 
nº 145

Bairro: Santa Ifigênia - Cidade: São Paulo – SP - Telefone: 
(11) 3324-4106

– COMPONENTE CURRICULAR – QUANTIDADE DE EMPRE-
GO PÚBLICO PERMANENTE PREVISTA / TOTAL DE AULAS LIVRES

- COMPONENTE CURRICULAR – EDUCAÇÃO FÍSICA – 01 
/ 02

LICENCIADO:
NOME / D.I. – TIPO / CLASSIFICAÇÃO
Murillo Tadeu Pangrazi Costa / 22.340.641-7 - RG 

/220.688.838-64 /1º.
DATA: 05/10/2016 - Horário: 14:00
 FATEC DEPUTADO WALDYR ALCEU TRIGO – SERTÃOZINHO
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO, NOS TERMOS DA 

DELIBERAÇÃO CEETEPS 017, DE 16/07/2015.
EDITAL Nº 176/11/2016 – Processo nº 4883/2016.
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 02
O Diretor de Faculdade de Tecnologia da FATEC DEPUTADO 

WALDYR ALCEU TRIGO, de acordo com o artigo 10, da Delibera-
ção CEETEPS 017/2015 de 16, publicada no DOE de 18/07/2015, 
Seção I, Página 39, CONVOCA o candidato abaixo relacionado, 
classificado no Processo Seletivo Simplificado, para assumir as 
aulas (vagas), no dia e horário indicado.

O candidato convocado deverá comparecer com documento 
de identidade ou far-se-á representar por procurador constituído, 
munido de documento de identidade do procurador.

O não comparecimento do candidato dentro do prazo 
estabelecido, terá exaurido os direitos decorrentes de sua classi-
ficação no processo seletivo simplificado.

Local e horário de Apresentação: FATEC DEP. WALDYR 
ALCEU TRIGO

Endereço: Rua Jordão Borghetti, nº 480, Bairro: Jd. Recreio 
- Cidade: Sertãozinho

Data: 05/10/2016 - Horário: 14h00
Disciplina: Criação de Empresas de Manutenção Industrial - 

nº aulas: 02 horas aula - Vaga: 01
Nº inscrição/ Nome/RG/CPF/Classificação Final
04 / Bruno Roberto Spirandeli / 40.2048.976-7 / 

324.548.188-84 / 2º;
 ETEC MANDAQUI – SÃO PAULO
CONCURSO PÚBLICO DE PROFESSOR DE ENSINO MÉDIO E 

TÉCNICO - EDITAL Nº 247/03/2016 - PROCESSO Nº 3655/2016
AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL:
DESPACHO PUBLICADO NO DOE DE 26/05/2015, SEÇÃO I, 

PÁGINA 1 – PROCESSO Nº 5.976/2014 (SGP-10.908-15)
RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE DEFERIMENTO E INDEFERI-

MENTO DE INSCRIÇÕES E CONVOCAÇÃO PARA A PROVA ESCRI-
TA, Publicado no D.O.E. de 23/08/2016, Seção I – página 160.

ONDE SE LÊ:
11/Rafaela Mendes Dias /20.916.657 – RG/890.124.611-20.
LEIA-SE:
11/Rafaela Mendes Dias /2.091.657 – RG/890.124.611-20.
ONDE SE LÊ:
14/Samantha Ottani Rhein Crocco /25.442.842-2 – 

RG/276.176.258-47.
LEIA-SE:
14/Samantha Ottani Rhein Crocco /25.422.842-2 – 

RG/276.176.258-47.
ONDE SE LÊ:
20/ Renata Garrido Rossi /24.465.244-2 – RG/315.915.638-

95.
LEIA-SE:
20/ Renata Garrido Mendes /24.465.244-2 – 

RG/315.915.638-95
 FATEC DEPUTADO WALDYR ALCEU TRIGO – SERTÃOZINHO
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO, NOS TERMOS DA 

DELIBERAÇÃO CEETEPS 017, DE 16/07/2015.
EDITAL Nº 176/13/2016 – Processo nº 4885/2016.
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 02
O Diretor de Faculdade de Tecnologia da FATEC DEPUTADO 

WALDYR ALCEU TRIGO, de acordo com o artigo 10, da Delibera-
ção CEETEPS 017/2015 de 16, publicada no DOE de 18/07/2015, 
Seção I, Página 39, CONVOCA o candidato abaixo relacionado, 
classificado no Processo Seletivo Simplificado, para assumir as 
aulas (vagas), no dia e horário indicado.

O candidato convocado deverá comparecer com documento 
de identidade ou far-se-á representar por procurador constituído, 
munido de documento de identidade do procurador.

O não comparecimento do candidato dentro do prazo 
estabelecido, terá exaurido os direitos decorrentes de sua classi-
ficação no processo seletivo simplificado.

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO, NOS TERMOS DA 
DELIBERAÇÃO CEETEPS 017, de 16/07/2015.

EDITAL Nº 004/10/2015. PROCESSO Nº 5073/2015.
DESPACHO DO DIRETOR DE FACULDADE DE TECNOLOGIA 

DE 29/09/2016.
O Diretor de Faculdade de Tecnologia da FATEC AMERICA-

NA no uso das atribuições e competências conferidas por meio 
do artigo 10 da Deliberação CEETEPS 017/2015, de 16, publica-
da no DOE de 18/07/2015, PRORROGA, a partir de 07/10/2016, 
a validade do Processo Seletivo Simplificado na disciplina Inteli-
gência Artificial para Jogos.

 ETEC PROFESSORA TEREZINHA MONTEIRO DOS SANTOS, 
TAQUARITUBA

CLASSE DESCENTRALIZADA ITAÍ
PROCESSO SELETIVO DE DOCENTES, NOS TERMOS DO 

COMUNICADO CEETEPS N° 1/2009, E SUAS ALTERAÇÕES.
AVISO N° 140/08/2016 DE 24/08/2016. PROCESSO N° 

4829/2016.
AVISO DE RESULTADO DA AULA TESTE E CLASSIFICAÇÃO 

FINAL
O Diretor de Escola Técnica da ETEC PROFª TEREZINHA 

MONTEIRO DOS SANTOS, faz saber aos candidatos abaixo rela-
cionados o resultado da AULA TESTE e CLASSIFICAÇÃO FINAL.

3.   - Componente curricular: Legislação Rural
Candidato(s) Ausente(s)
Nº de Inscrição/ RG
01/ 29.443.612-6
5.   - Componente curricular: Gestão Ambiental
Candidato(s) Ausente(s)
Nº de Inscrição/ RG
02/ 43.149.685-7
 ETEC PROFESSOR APRÍGIO GONZAGA - SÃO PAULO
CONCURSO PÚBLICO DE AUXILIAR DE DOCENTE - EDITAL 

Nº 034/01/2016 - PROCESSO Nº 3324/2016.
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 TEÓRICA E CONVOCA-

ÇÃO PARA A PROVA PRÁTICA
   - A Comissão Especial de Concurso Público da ESCOLA 

TÉCNICA ESTADUAL PROFESSOR APRÍGIO GONZAGA, comu-
nica aos candidatos abaixo relacionados o resultado da prova 
Teórica, e convoca para a Prova Prática, a ser realizada ESCOLA 
TÉCNICA ESTADUAL PROFESSOR APRÍGIO GONZAGA, sita na AV. 
Dr. Orêncio Vidigal, 212, Vila Carlos de Campos - São Paulo – São 
Paulo. Os candidatos convocados atenderão ao disposto no item 
11 do Capítulo X do Edital de Abertura de Inscrições.

ÁREA DE ATUAÇÃO: ELETRÔNICA CANDIDATO (S) QUALI-
FICADO (S):

Nº de Inscrição/Nome ou Nome Social/ D.I. – Tipo/ CPF/
Nota/Horário

31/Jose Aldair de Sa/013.621.558-20-CNH/095.161.628-51/ 
86,67/ 08h:00min.

28/Douglas Pietro da Silva/018.519.807-14-
CNH/261.356.108-48/ 76,67/ 08h:00min.

36/Raony de Castro Dias/044.991.134-09-
CNH/387.513.758-26/ 76,67/ 10h:10min.

26/Henrique Cruz Andrade/41.246.497-4-
RG/368.729.808-69/ 73,33 / 10h:10min.

12/Danilo Linhares Felix da Cruz/046.372.172-01-
CNH/365.708.788-59/ 73,33 / 13h:00min. 10/Mateus Alves 
Angelo/29.779.938-1-RG/258.607.008-90/ 66,67/ 13h:00min.

11/Francisco de Assis Estrela Sarmento/43.416.481-1-
RG/326.169.088-75/ 66,67/ 15h:10min.

01/Eduardo Kida Quiroga /058.005.984-97-
CNH/324.899.168-23/ 66,67 / 15h:10min.

20/Alberto Rodrigues dos Santos/22.564.830-1-
RG/169.136.688-99/ 63,33/ 18h:00min.

21/Edson Aparecido Verissimo Barbosa/19.658.482-6-
RG/187.013.048/01/ 60,00/ 18h:00min.

02/Davi Souza Santos Nagazawa/24.990.567-X-
RG/261.351.638-09/ 60,00/ 20h:10min.

03/Andre Fregonese/46.157.008-7-RG /391.283.958-16/ 
60,00/ 20h:10min.

CANDIDATO (S) NÃO QUALIFICADO (S):
Nº de Inscrição / D.I. – Tipo/ CPF/Nota:
07/13.404.215-3-RG/073.906.638-20/ 56,67.
16/24.519.857-X-RG/147.884.788-38/ 56,67.
25/44.537.890-6-RG/328.137.468-94/ 56,67.
09/15.988.816-5-RG/102.341.428-71/ 53,33.
19/26.141.334-85-CREA/091.408.158-62/ 53,33.
23/19.654.322-8/199.267.138-90/ 53,33.
14/041.168.277-26-CNH/319.727.358-37/ 53,33.
13/35.236.095-1-RG/308.108.288-98/ 46,67.
34/45.115.894-5-RG/373.655.228-95/ 40,00.
08/6.636.461-9-RG/758.358.438-87/ 36,67.
CANDIDATO (S) AUSENTE (S):
Nº de Inscrição / D.I. – Tipo/ CPF:
04/042.403.913-90-CNH/362.753.898-69.
05/47.762.228-8-RG/324.904.078-99.
06/009.101.196-15-CNH/299.206.768-70.
15/38.176.685-8-RG/444.466.348-01.
17/37.602.331-4-RG/417.585.258-19.
18/37.601.429-5-RG/230.114.668-58.
22/39.881.203-2-RG/439.650.208-70.
24/60.374.127-7-RG/040.464.421-07.
27/32.759.835-9-RG/301.658.058-62.
29/39.443.357-9-RG/456.898.958-22.
30/45.359.402-5-RG/444.617.388-09.
32/60.714.911-5-RG/786.459.646-00.
33/46.159.622-2-RG/384.967.218-25.
35/26.697.484-3-RG/270.804.518-09.
37/54.838.742-4-RG/438.036.378-30.
38/055.521.258-00-CNH/409.551.448-50.
39/20.253.954-4-RG/122.671.018-23.
40/38.705.843-6-RG/402.405.088-58.
DATA: 07/10/2016.
ATIVIDADE PRÁTICA A SER DESENVOLVIDA
Procedimentos para o reparo em luminária já instalada, 

testar reator e lâmpadas;
Procedimentos para o preparo de bancada para aula prática 

de comandos para partida de motor trifásico.
DURAÇÃO MÁXIMA DA PROVA: 02(duas) horas.
 FATEC ARTHUR DE AZEVEDO – MOGI MIRIM
CONCURSO PÚBLICO DE AUXILIAR DE DOCENTE
EDITAL Nº 163/01/2016 – PROCESSO Nº 3483/2016
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 Convocação nº 01
   - O Diretor de Faculdade de Tecnologia da FATEC ARTHUR 

DE AZEVEDO, da cidade de Mogi Mirim, em face do previsto 
no item 8, do Capítulo XII do Edital de Abertura de Inscrições 
publicado no DOE de 24/05/2016, CONVOCA o candidato, abai-
xo relacionado, para aceitação da vaga do emprego público de 
Auxiliar de Docente.

   - O candidato convocado comparecerá com documento 
de identidade ou far-se-á representar por procurador constituído, 
munido de documento de identidade do procurador.

   - O oferecimento da vaga obedecerá rigorosamente a 
ordem de classificação final.

Preenchida a vaga, os candidatos não aproveitados aguar-
darão nova oportunidade de convocação.

   - O candidato que não atender à convocação, recusar a 
vaga, não entregar a documentação para formalizar a admissão, 
ou deixar de entrar em exercício, terá exaurido os direitos decor-
rentes de sua habilitação no concurso.

Endereço: Rua Ariovaldo Silveira Franco nº 567
Bairro: Jd. 31 de março Cidade: Mogi Mirim Telefone: (19) 

3804-5441 ramal 207
ÁREA DE ATUAÇÃO: MECÂNICA
Nº DE INSC/NOME/D.I. – TIPO/CLASSIFICAÇÃO

 ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL TEREZA APARECIDA CARDO-
SO NUNES DE OLIVEIRA – SÃO PAULO

EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES AO CONCURSO EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES AO CONCURSO 
PÚBLICO PARA PROFESSOR DE ENSINO MÉDIO E TÉCNICO, Nº 
186/01/2016

O CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA 

A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA garante a autenticidade deste documento
quando visualizado diretamente no portal www.imprensaoficial.com.br
sexta-feira, 30 de setembro de 2016 às 02:57:28.
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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 Especialização (lato sensu), mestrado e doutorado, quando 
incluído no requisito para inscrição no componente curricular, 
descrito no Capítulo II do presente Edital.

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 1 (uma) hora horas 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 
termos 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:

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.

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 
acessíveis 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

das nas dependências da Unidade de Ensino, as publicações de 
todos os editais alusivos ao certame.

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 

candidato solicitar a redução de 50% (cinquenta por cento) 
da taxa estipulada, devendo atender, cumulativamente, 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 

DEFICIÊNCIA
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 

ELÉTRICA - MODALIDADE MÁQUINAS ELÉTRICAS; TECNO-
LOGIA EM ELETRICIDADE; TECNOLOGIA EM ELETRICIDADE 
- MODALIDADE ELETRÔNICA; TECNOLOGIA EM ELETRÔNICA; 
TECNOLOGIA EM ELETRÔNICA - MODALIDADE AUTOMAÇÃO 
INDUSTRIAL; TECNOLOGIA EM ELETRÔNICA - MODALIDADE 
AUTOTRÔNICA; TECNOLOGIA EM ELETRÔNICA - MODALIDADE 
TÉCNICAS DIGITAIS; TECNOLOGIA EM ELETRÔNICA AUTOMO-
TIVA; TECNOLOGIA EM ELETRÔNICA DE SISTEMAS DIGITAIS; 
TECNOLOGIA EM ELETRÔNICA INDUSTRIAL; TECNOLOGIA EM 
ELETROTÉCNICA; TECNOLOGIA EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS; 
TECNOLOGIA EM MATERIAIS - PROCESSOS E COMPONENTES 
ELETRÔNICOS; TECNOLOGIA EM MECATRÔNICA; TECNOLOGIA 
EM MECATRÔNICA INDUSTRIAL; TECNOLOGIA EM SISTEMAS 
DE ENERGIA; TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE TELECOMUNICA-
ÇÕES; TECNOLOGIA EM SISTEMAS ELÉTRICOS; TECNOLOGIA 
EM SISTEMAS ELÉTRICOS - MODALIDADE DISTRIBUIÇÃO DE 
ENERGIA; TECNOLOGIA EM SISTEMAS ELÉTRICOS - MODALI-
DADE ELETRÔNICA; TECNOLOGIA EM SISTEMAS ELETRÔNICOS; 
TECNOLOGIA EM TÉCNICAS DIGITAIS; TECNOLOGIA EM TELE-
COMUNICAÇÕES.

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

reais e quinze centavos), correspondente ao PADRÃO I-A, da 
Escala 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 30% (trinta 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 17/10/2016 à 

31/10/2016, no horário das 10H30MIN ÀS 19H, no local abaixo 
indicado:

   - Unidade de Ensino: ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL TEREZA 
APARECIDA CARDOSO NUNES DE OLIVEIRA

   - Endereço: AV. WALDEMAR TIETZ, 1477
   - Bairro: ARTHUR ALVIM Cidade: SÃO PAULO
1.1. Informações: Telefone (11) 2217-1409 / (11) 2217-1547 

e-mail e186dir@cps.sp.gov.br
www.etecterezanunes.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, Banco 001 agência 6858-6 conta corrente 
5064-4, a taxa no valor de R$ 77,72 (setenta e sete reais e 
setenta e dois centavos) por inscrição, a título de ressarcimento 
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-

A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA garante a autenticidade deste documento
quando visualizado diretamente no portal www.imprensaoficial.com.br
sexta-feira, 30 de setembro de 2016 às 02:57:28.
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EDITAL Nº 209/23/2016 - PROCESSO Nº 4188/2016 - CÓDI-
GO DO PORTAL Nº 4603

EDITAL DO RESULTADO DA ANÁLISE DO MEMORIAL CIR-
CUNSTANCIADO E CLASSIFICAÇÃO FINAL

O Diretor da FACULDADE DE TECNOLOGIA PADRE DANILO 
JOSÉ DE OLIVEIRA OHL, de acordo com o artigo 10, da Delibera-
ção CEETEPS 017/2015, publicada no DOE de 18/07/2015, Seção 
I, Página 39, comunica aos candidatos abaixo relacionados a 
CLASSIFICAÇÃO FINAL.

DISCIPLINA: CÁLCULO
CANDIDATOS CLASSIFICADOS:
Nº INSCRIÇÃO / NOME / RG / CPF/ NOTA / CLASSIFICAÇÃO 

FINAL
10 / Gislaine Vieira Duarte / 21.800.405-9 / 215.444.828-33 

/ 409,00 / 1º;
07 / Carlota Chiemi Kuramochi / 15.322.965-2 / 

051.664.608-71 / 344,00 / 2º;
09 / Ricardo Luís de Souza / 11.498.989-8 / 063.201.338-99 

/ 329,60 / 3º;
05 / Raquel Santos Silva / 29.291.810-0 / 280.685.698-12 

/ 245,30 / 4º;
06 / Debora Vieira de Souza / 42.028.245-2 / 327.004.168-

30 / 185,90 / 5º;
03 / Estela Mara de Oliveira / 28.287.417-3 / 261.558.808-

75 / 180,50 / 6º;
11 / Fabricio de Macedo Lira / 3081666-1 / 065.517.804-07 

/ 157,00 / 7º;
02 / Leonardo Fortunato Puga / 43.484.875-x / 365.750.728-

01 / 139,20 / 8º;
08 / Aderaldo dos Santos Junior / 25.665.755-5 / 

329.324.918-30 / 121,50 / 9º - critério de desempate – sorteio;
01 / Paulo Gomes Staaks / 43.942.341-7 / 336.517.358-77 / 

121,50 / 10º - critério de desempate – sorteio;
04 / Leila Canaveze / 43.545.353-1 / 343.968.868-29 / 

102,30 / 11º
CANDIDATO NÃO CLASSIFICADO:
Nº INSCRIÇÃO / RG / CPF / MOTIVO
12 / 27.623.923-4 / 277.140.378-14 / Não atendimento aos 

subitens 9.1 e 9.2, do item 9 do inciso III do edital de abertura 
de inscrições.

 CIDADE: SANTANA DE PARNAÍBA, FACULDADE DE TECNO-
LOGIA DE SANTANA DE PARNAÍBA

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO, NOS TERMOS DA 
DELIBERAÇÃO CEETEPS 017, DE 16/07/2015.

EDITAL Nº 283/03/2016 - PROCESSO Nº 6291/2016 - CÓDI-
GO DO PORTAL Nº 4878

EDITAL DO RESULTADO DA ANÁLISE DO MEMORIAL CIR-
CUNSTANCIADO E CLASSIFICAÇÃO FINAL

O Diretor da FACULDADE DE TECNOLOGIA DE SANTANA 
DE PARNAÍBA, de acordo com o artigo 10, da Deliberação 
CEETEPS 017/2015, publicada no DOE de 18/07/2015, Seção 
I, Página 39, comunica aos candidatos abaixo relacionados a 
CLASSIFICAÇÃO FINAL.

DISCIPLINAS: INGLÊS I / INGLÊS II / INGLÊS III / INGLÊS IV
CANDIDATO CLASSIFICADO:
Nº INSCRIÇÃO / NOME / RG / CPF/ NOTA / CLASSIFICAÇÃO 

FINAL
002 / APARECIDA ARAUJO DOS SANTOS / 18.497.766-6/

SSP-SP / 112.525.208-16 / 240,00 / 1º;
CANDIDATO NÃO CLASSIFICADO:
Nº INSCRIÇÃO / RG / CPF / MOTIVO
001 / 3764826/SSP-PE / 819.034.994-53 / Não atendimento 

ao item 10 do inciso III do edital de abertura de inscrições.
 CIDADE: MOCOCA – FACULDADE DE TECNOLOGIA DE 

MOCOCA
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO, NOS TERMOS DA 

DELIBERAÇÃO CEETEPS 017, DE 16/07/2015.
EDITAL Nº 120/15/2016 - PROCESSO Nº 4282/2016 - CÓDI-

GO DO PORTAL Nº 4795
DESPACHO DO DIRETOR DE FACULDADE DE TECNOLOGIA 

DE 29/09/2016.
   - O Diretor da FACULDADE DE TECNOLOGIA DE MOCOCA, 

no uso das atribuições e competências conferidas por meio do 
artigo 10 da Deliberação CEETEPS 017/2015, de 16, publicada 
no DOE de 18/07/2015, HOMOLOGA o processo seletivo sim-
plificado, nas disciplinas ECONOMIA E POLÍTICAS AGRÍCOLAS / 
GESTÃO ECONÔMICA / ECONOMIA E FINANÇÃS.

 FATEC PROFESSOR WALDOMIRO MAY – CRUZEIRO
PORTARIA DO DIRETOR DE FACULDADE DE TECNOLOGIA 

Nº 22, DE 29/09/2016
   - O Diretor de Faculdade de Tecnologia da FATEC Professor 

Waldomiro May, 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 Comissão Especial de Concurso Público, em atendi-
mento ao Decreto nº 60.449/2014 de 15/05/2014, publicado no 
DOE de 16/05/2014, responsável pela realização do concurso 
referente a disciplina Liderança e Empreendedorismo do Curso 
Superior de Tecnologia em Eventos:

Titulares:
1.   - Luciana Cristina de Almeida Maia, RG.: 42.533.534-3, 

Diretora de Serviço responsável pela Área Administrativa;
2.   - Paulo Roberto Marcondes Junior, RG.: 19.211.050-0, 

Professor de Ensino Superior, referência II-D;
3.   - Natalia Ramos de Souza, RG.: 43.536.633-6, Assistente 

Técnico Administrativo I;
Suplentes:
4.   - José Walmir Gonçalves Duque, RG.: 22.307.035-X, 

Professor de Ensino Superior, referência III-D;
5.   - Ana Lúcia Magalhães, RG: 06.337.575-8, Professor de 

Ensino Superior, referência III-D;
6.   - Luiz Henrique Nogueira, RG.: 18.595.080, Assistente 

Administrativo.
 FATEC PADRE DANILO JOSÉ DE OLIVEIRA OHL – BARUERI
Concurso Público Edital nº 209/03/2016 - Processo nº 

5055/2016, Código Concurso nº 4862
PORTARIA DO DIRETOR DE FACULDADE DE TECNOLOGIA 

Nº 62 DE 28/09/2016
   - O Diretor de Faculdade de Tecnologia da FATEC Padre 

Danilo José de Oliveira Ohl, com fundamento parágrafo único, 
do Artigo 7º, das Deliberações CEETEPS 009/2015, alterada pela 
24/2015, designa para compor, sem prejuízo de suas funções, a 
Comissão Especifica de Concurso Público na disciplina Ambien-
tação de Espaços Físicos, do Curso Superior de Tecnologia em 
Eventos:

1.   - Vilma Moreira Ferreira, RG: 13.074.385-9, Coordenado-
ra do Curso Superior de Tecnologia em Eventos;

2.   - Alair Helena Ferreira, RG: 23040182, Professora de 
Ensino Superior, referência III-B;

3.   - Nailton Santos de Matos, RG.: 06.814.367-27, Profes-
sor de Ensino Superior, referência II-B.

 FATEC DE MOGI DAS CRUZES – MOGI DAS CRUZES
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO, NOS TERMOS DA 

DELIBERAÇÃO CEETEPS 017, DE 16/07/2015.
EDITAL Nº 184/09/2016 – Processo nº 5574/2016.
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 01
O Diretor de Faculdade de Tecnologia da FATEC DE MOGI 

DAS CRUZES, de acordo com o artigo 10, da Deliberação CEE-
TEPS 017/2015 de 16, publicada no DOE de 18/07/2015, Seção 
I, Página 39, CONVOCA o candidato abaixo relacionado, classi-
ficado no Processo Seletivo Simplificado, para assumir as aulas 
(vagas), no dia e horário indicado.

O candidato convocado deverá comparecer com documento 
de identidade ou far-se-á representar por procurador constituído, 
munido de documento de identidade do procurador.

O não comparecimento do candidato dentro do prazo 
estabelecido, terá exaurido os direitos decorrentes de sua classi-
ficação no processo seletivo simplificado.

Local e horário de Apresentação: FATEC DE MOGI DAS 
CRUZES

   - A Comissão Especial de Concurso Público da FATEC PROF. 
JESSEN VIDAL, comunica aos candidatos abaixo relacionados o 
resultado da Prova Teórica, e convoca para a Prova Prática, a ser 
realizada na FATEC PROF. JESSEN VIDAL, sita na Avenida Cesare 
Mansueto Giulio Lattes, 1350 Bairro Eugênio de Melo, São José 
dos Campos - SP.

   - Os candidatos convocados atenderão obrigatoriamente 
o item 11 do Capítulo X, do Edital de Abertura de Inscrições.

ÁREA DE ATUAÇÃO: Informática (Redes).
CANDIDATO QUALIFICADO:
Nº de Inscrição/Nome ou Nome Social/D.I. – Tipo/CPF/Nota/

Horário
08 / Wilson Rodrigues Carlos / 47.367.775-1 - RG / 

391.693.368-06 / 50 / 10h00.
DATA: 07/10/2016.
ATIVIDADE PRÁTICA A SER DESENVOLVIDA
Configuração de servidores Linux e Windows.
DURAÇÃO MÁXIMA DA PROVA: 02 horas.
CANDIDATOS NÃO QUALIFICADOS:
Nº de Inscrição/D.I. – Tipo/CPF/Nota:
01 / M 6943384 - RG / 933.794.046-91 / 46,15
02 / 47.954.999-0 - RG / 378.580.108-40 / 26,92
03 / 46.048.682-2 - RG / 390.293.298-82 / 30,76
04 / 57.550.812-7 - RG / 018.663.292-43 / 34,61
05 / 28.892.142-2 - RG / 254.947.798-74 / 26,92
09 / 48.655.078-3 - RG / 346.364.528-95 / 15,39
10 / 41.810.796-8 - RG / 421.030.508-19 / 42,30
11 / 45.020.807-2 - RG / 383.809.808-08 / 34,61
14 / 44.138.347-6 - RG / 294.970.558-89 / 38,46
17 / 19.617.996-8 - RG / 144.591.908-77 / 46,15
18 / 18.333.107-2 - RG / 135.014.858-08 / 11,53
21 / 25.958.925-1 - RG / 312.193.768-50 / 30,76
22 / 35.532.835-5 - RG / 369.940.248-73 / 46,15
23 / 43.249.756-0 - RG / 325.231.178-00 / 42,30
24 / 44.521.778-9 - RG / 411.336.158-48 / 26,92
26 / 33.665.949-0 - RG / 316.103.348-50 / 38,46
28 / 48.821.299-6 - RG / 425.066.218-73 / 15,38
CANDIDATOS AUSENTES:
Nº de Inscrição/D.I. – Tipo/CPF:
06 / 32.131.740-3 RG / 310.394.428-46
07 / 38.678.983-6 RG / 870.400.775-15
12 / 32.311.193-2 RG / 325.532.818-70
13 / 29.571.015-9 RG / 326.559.238-39
15/ 34.554.600-3 RG / 316.475.388-82
16 / 49.047.684-3 RG / 413.899.508-08
19 / 42.564.710-9 RG / 359.445.118-69
20 / 33.975.872-7 RG / 418.475.688-31
25 / 46.459.947-7 RG / 386.272.088-83
27 / 23.788.420-3 RG / 170.278.548-30
 CIDADE: FRANCA, FACULDADE DE TECNOLOGIA DOUTOR 

THOMAZ NOVELINO
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO, NOS TERMOS DA 

DELIBERAÇÃO CEETEPS 017, DE 16/07/2015.
EDITAL Nº 109/02/2016 - PROCESSO Nº 5128/2016 - CÓDI-

GO DO PORTAL Nº 4724
RETIFICAÇÃO DO EDITAL DO RESULTADO DA ANÁLISE 

DO MEMORIAL CIRCUNSTANCIADO E CLASSIFICAÇÃO FINAL, 
PUBLICADO NO D.O.E. DE 29/09/2016, SEÇÃO I, PÁGINA 172.

Onde se lê:
CIDADE: MOCOCA, FACULDADE DE TECNOLOGIA DE 

MOCOCA
Leia-se:
CIDADE: FRANCA, FACULDADE DE TECNOLOGIA DOUTOR 

THOMAZ NOVELINO
 CIDADE: FRANCA, FACULDADE DE TECNOLOGIA DOUTOR 

THOMAZ NOVELINO
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO, NOS TERMOS DA 

DELIBERAÇÃO CEETEPS 017, DE 16/07/2015.
EDITAL Nº 109/04/2016 - PROCESSO Nº 5130/2016 - CÓDI-

GO DO PORTAL Nº 4728
RETIFICAÇÃO DO EDITAL DO RESULTADO DA ANÁLISE 

DO MEMORIAL CIRCUNSTANCIADO E CLASSIFICAÇÃO FINAL, 
PUBLICADO NO D.O.E. DE 29/09/2016, SEÇÃO I, PÁGINA 172.

Onde se lê:
CIDADE: MOCOCA, FACULDADE DE TECNOLOGIA DE 

MOCOCA
Leia-se:
CIDADE: FRANCA, FACULDADE DE TECNOLOGIA DOUTOR 

THOMAZ NOVELINO
 CIDADE: FRANCA, FACULDADE DE TECNOLOGIA DOUTOR 

THOMAZ NOVELINO
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO, NOS TERMOS DA 

DELIBERAÇÃO CEETEPS 017, DE 16/07/2015.
EDITAL Nº 109/06/2016 - PROCESSO Nº 5132/2016 - CÓDI-

GO DO PORTAL Nº 4732
EDITAL DO RESULTADO DA ANÁLISE DO MEMORIAL CIR-

CUNSTANCIADO E CLASSIFICAÇÃO FINAL
O Diretor da FACULDADE DE TECNOLOGIA DE MOCOCA, 

de acordo com o artigo 10, da Deliberação CEETEPS 017/2015, 
publicada no DOE de 18/07/2015, Seção I, Página 39, comunica 
aos candidatos abaixo relacionados a CLASSIFICAÇÃO FINAL.

DISCIPLINA: GESTÃO DE PESSOAS
CANDIDATOS CLASSIFICADOS:
Nº INSCRIÇÃO / NOME / RG / CPF/ NOTA / CLASSIFICAÇÃO 

FINAL
04 / Vânia Lemos Zamboni / 9.797.940-5 / 463.772.989-00 

/ 566,20 / 1º;
05 / Adriana Cristina de Lima Araujo / 45.538.989-5 / 

323.406.198-07 / 293,10 / 2º;
08 / Diogo Giacomo Eleuterio / 32.049.802-5 / 298.472.978-

19 / 271,70 / 3º;
12 / Carlos Eduardo de Azevedo / 14.167.467-2 / 

023.332.968-44 / 270,60 / 4º;
03 / Marcelo Badaró Chehab / 24.936.840 / 192.619.548-55 

/ 264,00 / 5º;
17 / Paulo Renato Pakes / 44.230.806-1 / 355.524.868-54 

/ 181,90 / 6º;
11 / Ricardo Cintra de Andrea / 45.005.636 / 388.095.228-

00 / 152,60 / 7º;
09 / Israel Dener Narcisio Gomes / 25.495.767-5 / 

159.840.158-03 / 142,20 / 8º;
10 / Tiago Francisco Viotto de Oliveira / 33.834.091-9 / 

288.542.718-37 / 67,00 / 9º
CANDIDATOS NÃO CLASSIFICADOS:
Nº INSCRIÇÃO / RG / CPF / MOTIVO
01 / 34.238.638-4 / 297.007.158-41 / Não atendimento ao 

item 9, do inciso III do edital de abertura de inscrições;
02 / 32.376.524-5 / 298.062.568-08 / Não atendimento ao 

item 9, do inciso III do edital de abertura de inscrições;
06 / 26.713.437-X / 277.889.448-90 / Não atendimento ao 

item 9, do inciso III do edital de abertura de inscrições;
07 / 24.236.917-6 / 265.902.818-40 / Não atendimento ao 

item 9, do inciso III do edital de abertura de inscrições;
13 / 23.942.568 / 148.338.788-79 / Não atendimento ao 

item 9, do inciso III do edital de abertura de inscrições;
14 / 48.584.339-0 / 363.146.088-05 / Não atendimento ao 

item 9, do inciso III do edital de abertura de inscrições;
15 / 44.324.992 / 316.458.848-80 / Não atendimento ao 

item 9, do inciso III do edital de abertura de inscrições;
16 / 45.824.280-9 / 361.835.958-61 / Não atendimento ao 

item 9, do inciso III do edital de abertura de inscrições;
18 / 47.118.969-8 / 377.372.548-54 / Não atendimento ao 

item 9, do inciso III do edital de abertura de inscrições;
19 / 29.203.667-X / 264.752.838-19 / Não atendimento ao 

item 9, do inciso III do edital de abertura de inscrições;
20 / 22.626.397-6 / 156.284.328-14 / Não atendimento ao 

item 9, do inciso III do edital de abertura de inscrições
 CIDADE: BARUERI, FACULDADE DE TECNOLOGIA PADRE 

DANILO JOSÉ DE OLIVEIRA OHL
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO, NOS TERMOS DA 

DELIBERAÇÃO CEETEPS 017, DE 16/07/2015.

ser admitido, poder-se-á ampliar carga-horária, observadas as 
normas internas de atribuição de aulas.

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 1 (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 186/01/2016
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 
aproveitamento 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 equipamentos 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 186/01/2016
COMPONENTE CURRICULAR
ELETRÔNICA DIGITAL II
PROGRAMAS DAS PROVAS
1. Circuitos aritméticos
2. Mux e Demux
3. Lógica sequencial:
- Flip-Flo'p (RS, JK);
- Contadores;
- Registradores.
4. Circuitos digital de baixa complexidade:
- Montagens.
 
ANEXO III – A QUE SE REFERE O ITEM 4,
DO CAPÍTULO XII – DA CLASSIFICAÇÃO, CRITÉRIOS DE 

DESEMPATE,
CONVOCAÇÃO E DA ADMISSÃO DO EDITAL Nº 186/01/2016
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 
(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.

 FATEC PROF. JESSEN VIDAL – SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
CONCURSO PÚBLICO DE AUXILIAR DE DOCENTE
EDITAL Nº 146/02/2016 – PROCESSO Nº 3310/2016
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 TEÓRICA E CONVO-
CAÇÃO PARA A PROVA PRÁTICA

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;

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 
10h30min às 19h, 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 
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