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março de 2019, aprovou, por unanimidade, após apreciação 
formal, as inscrições dos candidatos abaixo:

Geciane Silveira Porto
Janaina de Moura Engracia Giraldi
Evandro Marcos Saidel Ribeiro
Edgard Monforte Merlo
Claudia Souza Passador
José Francisco Ferreira Ribeiro
João Luiz Passador
Os candidatos Claudia Kodja, Alex de Souza Santana, Môni-

ca Maier Giacomini, Adriana Amadeu Garcia Torres e Regis da 
Rocha Motta solicitaram inscrição como especialistas de reco-
nhecido valor, o que foi indeferido pela Congregação, uma vez 
que não havia elementos que fundamentassem a qualificação 
científica, literária ou artística de mérito compatíveis com o perfil 
de um especialista de reconhecido valor.

 INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOMÉDICAS
 Edital ICB.ATAC. 08/2019
ABERTURA DE INSCRIÇÕES AO CONCURSO PÚBLICO DE 

TÍTULOS E PROVAS VISANDO O PROVIMENTO DE 01 (UM) 
CARGO DE PROFESSOR DOUTOR, EM RDIDP, NO DEPARTAMEN-
TO DE MICROBIOLOGIA DO INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOMÉDI-
CAS DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

O Diretor do Instituto de Ciências Biomédicas da Universi-
dade de São Paulo, Cidade Universitária “Armando de Salles de 
Oliveira”, Av. Prof. Lineu Prestes, 2.415, torna público a todos os 
interessados que, de acordo com o decidido pela Congregação 
em sua 403a sessão ordinária, realizada em 27/03/2019, estarão 
abertas, pelo prazo de 90 (noventa) dias, a contar da publicação 
deste edital, 04 de abril de 2019 e término às 16 horas (horário 
de Brasília) do dia 03 de julho de 2019, as inscrições ao concurso 
público de títulos e provas para provimento de 01 (um) cargo de 
Professor Doutor, referência MS-3.1, em Regime de RDIDP, claro/
cargo nº 1232932, com o salário de R$ 10.830,94 (dez mil, oito-
centos e trinta reais e noventa e quatro centavos), referente ao 
mês de maio de 2018, junto ao Departamento de Microbiologia, 
na área de conhecimento de Microbiologia Geral, nos termos do 
art. 125, parágrafo 1º, do Regimento Geral da USP, e o respectivo 
programa que segue:

1. Estrutura e classificação de bactérias, arqueas, fungos 
ou vírus.

2. Genética e Fisiologia de bactérias, arqueas, fungos ou 
vírus.

3. Interação de bactérias, arqueas, fungos ou vírus com o 
hospedeiro.

4. Controle de bactérias, arqueas, fungos ou vírus por agen-
tes químicos e físicos.

5. Estratégias para prevenção e tratamento de infecções 
causadas por bactérias, fungos ou vírus.

6. Mecanismos moleculares de interação de bactérias, 
arqueas ou fungos com o ambiente.

7. Caracterização e diagnóstico laboratorial de bactérias, 
fungos ou vírus.

8. Potencial biotecnológico associado a bactérias, arqueas, 
fungos ou vírus.

9. Métodos de análise de comunidades microbianas.
10. Sistemas de comunicação celulares/ moleculares em 

bactérias, arqueas ou fungos.
O concurso será regido pelo disposto no Estatuto e no 

Regimento Geral da Universidade de São Paulo e no Regimento 
do Instituto de Ciências Biomédicas.

1. Os pedidos de inscrição deverão ser feitos, exclusiva-
mente, por meio do link https://uspdigital.usp.br/gr/admissao, 
no período acima indicado, devendo o candidato apresentar 
requerimento dirigido ao Diretor do Instituto de Ciências Biomé-
dicas ww2.icb.usp.br/con/formularios/, contendo dados pessoais 
e área de conhecimento (especialidade) do Departamento a que 
concorre, anexando os seguintes documentos:

I – memorial circunstanciado e comprovação dos trabalhos 
publicados, das atividades realizadas pertinentes ao concurso e 
das demais informações que permitam avaliação de seus méri-
tos, em formato digital.

II – prova de que é portador do título de Doutor outorgado 
pela USP, por ela reconhecido ou de validade nacional;

III – prova de quitação com o serviço militar para candidatos 
do sexo masculino;

IV – título de eleitor;
V – comprovante(s) de votação da última eleição, prova de 

pagamento da respectiva multa ou a devida justificativa.
VI – projeto de pesquisa, em formato digital, elaborado 

nas especialidades pertencentes à área de conhecimento do 
presente edital.

Parágrafo primeiro: Elementos comprobatórios do memorial 
referido no inciso I, tais como maquetes, obras de arte ou outros 
materiais que não puderem ser digitalizados deverão ser apre-
sentados até o último dia útil que antecede o início do concurso.

Parágrafo segundo: Os docentes em exercício na USP serão 
dispensados das exigências referidas nos incisos III e IV, desde 
que as tenham cumprido por ocasião de seu contrato inicial.

Parágrafo terceiro: Os candidatos estrangeiros serão dispen-
sados das exigências dos incisos III, IV e V, devendo comprovar 
que se encontram em situação regular no Brasil.

Parágrafo quarto: O candidato estrangeiro aprovado no 
concurso e indicado para o preenchimento do cargo só poderá 
tomar posse se apresentar visto temporário ou permanente que 
faculte o exercício de atividade remunerada no Brasil.

Parágrafo quinto: No ato da inscrição, os candidatos porta-
dores de necessidades especiais deverão apresentar solicitação 
para que se providenciem as condições necessárias para a 
realização das provas.

Parágrafo sexto: No requerimento de inscrição, o candidato 
estrangeiro deverá manifestar a intenção de realizar as provas 
na língua inglesa, nos termos do parágrafo 8º do artigo 135 do 
Regimento Geral da USP. Os conteúdos das provas realizadas 
nas línguas inglesa e portuguesa serão idênticos.

Parágrafo sétimo: Caso o candidato que realizou a prova 
em língua estrangeira seja indicado, é expectativa do Instituto 
de Ciências Biomédicas que o mesmo se torne fluente em portu-
guês em no máximo dois anos.

2. As inscrições serão julgadas pela Congregação do Institu-
to de Ciências Biomédicas, em seu aspecto formal, publicando-se 
a decisão em edital.

Parágrafo único – O concurso deverá realizar-se no prazo 
de trinta a cento e vinte dias, a contar da data da publicação no 
Diário Oficial do Estado da aprovação das inscrições, de acordo 
com o artigo 134, parágrafo único, do Regimento Geral da USP.

3. O concurso será realizado segundo critérios objetivos, 
em duas fases, por meio de atribuição de notas em provas, 
assim divididas:

1ª fase (eliminatória) – prova escrita – peso 2
2ª fase – I) julgamento do memorial com prova pública de 

arguição - peso 5
II) prova didática - peso 3
Parágrafo primeiro: A convocação dos inscritos para a 

realização das provas será publicada no Diário Oficial do Estado.
Parágrafo segundo: Os candidatos que se apresentarem 

depois do horário estabelecido não poderão realizar as provas.
I – Primeira fase: PROVA ESCRITA – Caráter Eliminatório
4. A prova escrita, que versará sobre assunto de ordem geral 

e doutrinária, será realizada de acordo com o disposto no art. 
139, e seu parágrafo único, do Regimento Geral da USP.

I – a comissão julgadora organizará uma lista de dez 
pontos, com base no programa do concurso, e dela dará conhe-

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

EDITAL Nº 280/04/2019 - PROCESSO Nº 375343/2019
DESPACHO DO DIRETOR DE FACULDADE DE TECNOLOGIA 

DE 03/04/2019.
O Diretor de Faculdade de Tecnologia da FACULDADE DE 

TECNOLOGIA JORGE CARAM SABBAG, 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 Simplificado, na disciplina 
LOGÍSTICA.

 FACULDADE DE TECNOLOGIA DR. ARCHIMEDES LAMMO-
GLIA – INDAIATUBA

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

EDITAL Nº 105/03/2019 - PROCESSO Nº 548857/2019
PORTARIA DO DIRETOR DE FACULDADE DE TECNOLOGIA 

Nº 3 DE 03/04/2019.
O Diretor de Faculdade de Tecnologia da FACULDADE DE 

TECNOLOGIA DR. ARCHIMEDES LAMMOGLIA, com fundamento 
no artigo 6º, da Deliberação CEETEPS nº 17, publicado no DOE 
de 18/07/2015, designa para compor, sem prejuízo de suas 
funções, a Comissão Específica para o Processo Seletivo Simplifi-
cado na disciplina SERVIÇOS EM EMPRESAS DE VAREJO do curso 
Superior de Tecnologia em GESTÃO DE SERVIÇOS:

1. VALTER CASTELHANO DE OLIVEIRA, RG.: 14107560-0, 
COORDENADOR DO CURSO;

2. BENEDITO CARLOS FLORENCIO SILVA, RG.: 6195014-2, 
PROFESSOR DE ENSINO SUPERIOR;

3. LINCON MOREIRA PERETTO, RG.: 32990456-5, PROFES-
SOR DE ENSINO SUPERIOR.

 FACULDADE DE TECNOLOGIA PROFESSOR JOSÉ CAMAR-
GO – JALES

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO, NOS TERMOS DA 
DELIBERAÇÃO CEETEPS Nº 17/2015, DE 16/07/2015.

EDITAL Nº 171/01/2019 – PROCESSO Nº 544550/2019
EDITAL DO RESULTADO DA ANÁLISE DO MEMORIAL CIR-

CUNSTANCIADO
O Diretor de Faculdade de Tecnologia da FACULDADE DE 

TECNOLOGIA PROFESSOR JOSÉ CAMARGO, de acordo com o 
artigo 10 da Deliberação CEETEPS 017/2015, publicada no DOE 
de 18/07/2015, Seção I, Página 39, comunica ao(s) candidato(s) 
abaixo relacionado(s):

CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM: TECNOLOGIA EM 
GESTÃO EMPRESARIAL

DISCIPLINA: COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL GERAL
A – CANDIDATO(S) CLASSIFICADO(S) E CLASSIFICAÇÃO 

FINAL
Nº INSCRIÇÃO / NOME / RG / CPF / NOTA / CLASSIFICAÇÃO 

FINAL
004/ ALESSANDRA MANOEL PORTO / 197779876 / 

12669155839 / 559,70 / 1º;
002/ RAPHAELLA FREITAS PEPETKOVIC DE CARVALHO 

PEREIRA / 421674490 / 32380507880 / 486,30 / 2º;
005/ ANDRÉIA CARLA LOPES AREDES / 305647167 / 

21991180888 / 399,50 / 3º;
003/ ALESSANDRA JOANA TESTI SOUZA / 290835185 / 

28959606820 / 360,60 / 4º;
001/ GILMIA DE LOURDES MUNIZ MARTINI FRÓIS / 

30064549–1 / 21995158852 / 217,70 / 5º
 FACULDADE DE TECNOLOGIA DE ITAQUERA - PROFESSOR 

MIGUEL REALE – SÃO PAULO
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO, NOS TERMOS DA 

DELIBERAÇÃO CEETEPS 017/2015, DE 16/07/2015.
EDITAL Nº 257/03/2019 - PROCESSO Nº 3298/2018
PORTARIA DO DIRETOR DE FACULDADE DE TECNOLOGIA 

Nº 53 DE 03/04/2019.
O Diretor de Faculdade de Tecnologia da FACULDADE DE 

TECNOLOGIA DE ITAQUERA - PROFESSOR MIGUEL REALE, 
com fundamento no artigo 6º, da Deliberação CEETEPS nº 17, 
publicado no DOE de 18/07/2015, designa para compor, sem 
prejuízo de suas funções, a Comissão Específica para o Processo 
Seletivo Simplificado na disciplina GESTÃO DA PRODUÇÃO do 
curso Superior de Tecnologia em MECÂNICA: PROCESSOS DE 
SOLDAGEM:

1. DOUGLAS MORAIS, RG.: 42168724-1, COORDENADOR 
DO CURSO;

2. FABRICIO ROGERIO PARRILLA, RG.: 24306192-4, PROFES-
SOR DE ENSINO SUPERIOR;

3. MAGDA DIAS GONCALVES RIOS, RG.: 22272730-5, PRO-
FESSOR DE ENSINO SUPERIOR.

 UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

 UNIDADES UNIVERSITÁRIAS

 ESCOLA DE ENFERMAGEM
 EDITAL ATAC 037/2019
CONVOCAÇÃO PARA PROVAS
A Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo 

convoca as candidatas LISLAINE APARECIDA FRACOLLI e ANA 
LUIZA VILELA BORGES, inscritas no concurso de títulos e provas 
visando o provimento de 02 (dois) cargos de Professor Titular, em 
regime de dedicação integral à docência e a pesquisa (RDIDP), 
referência MS-6, cargos e claros de nº 139947 e 139971, junto 
ao Departamento Enfermagem em Saúde Coletiva da EEUSP, 
área de conhecimento “Enfermagem em Saúde Coletiva”, 
aberto pelo Edital ATAc 041/2018, a comparecer às 8h30 do dia 
20 de agosto de 2019, no Auditório Maria Rosa Sousa Pinheiro, 
andar térreo da referida Escola, localizada à Av. Dr. Enéas de 
Carvalho Aguiar, 419 - São Paulo - SP, para início do concurso 
que se realizará a partir desta data. Ficam também convocados 
os membros da Comissão Julgadora, conforme publicação do 
DOE em 15.03.19. O cronograma será definido após instalação 
da Comissão Julgadora.

São Paulo, 03 de abril de 2019.
Prof.a Dr.a Maria Amélia de Campos Oliveira
Diretora
 COMUNICADO
Em decorrência da impossibilidade de participação dos 

Professores Regina Szylit e José Ricardo de Carvalho Mesquita 
Ayres, membros titulares, na Comissão Julgadora que atuará no 
concurso para provimento de dois cargos de Professor Titular 
junto ao Departamento ENS (Edital 041/2018), agendado para 
ter início em 20.08.2019, convoque-se os seguintes membros 
suplentes, constantes do Edital 032/2018, para atuação efetiva 
na Comissão: Professoras Regina Marcia Cardoso de Sousa e 
Débora Falleiros de Mello.

São Paulo, 04 de abril de 2019.
Prof.ª Dr.ª Maria Amélia de Campos Oliveira
Diretora

 FACULDADE DE ECONOMIA, 
ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE DE 
RIBEIRÃO PRETO
 FACULDADE DE ECONOMIA, ADMINISTRAÇÃO E CONTABI-

LIDADE DE RIBEIRÃO PRETO
Edital FEA-RP 004/2019
Atendendo ao disposto no artigo 151 do Regimento Geral 

da Universidade de São Paulo, a Congregação da Faculdade de 
Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de 
São Paulo, em sua 146ª sessão ordinária, realizada em 28 de 

Diretor da Unidade de Ensino solicitar, em conformidade com 
o Decreto nº 55.588, de 17/03/2010, a inclusão e uso do meu 
nome social, para todos os fins de tratamento relacionados ao 
Processo Seletivo Simplificado de Professor de Ensino Superior, 
Edital nº 275/05/2019.

Nome Social: _______________________________
Nestes termos,
Pede deferimento.
_______________, ____ de __________ de ______.
____________________________________________
Assinatura do requerente
Obs.: Este requerimento preenchido deve ser protocolado na 

Fatec até o último dia das inscrições.
 
ANEXO II A QUE SE REFERE O ITEM 13 DO INCISO III – DAS 

CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO, DO EDITAL Nº 275/05/2019
DO SISTEMA DE PONTUAÇÃO DIFERENCIADA
A pontuação diferenciada (PD) para pretos, pardos e indíge-

nas autorizada pela Lei Complementar nº 1.259, de 15 de janeiro 
de 2015, e instituída e disciplinada pelo Decreto nº 63.979, de 
19 de dezembro de 2018, consiste em acréscimos na pontuação 
final dos candidatos beneficiários do Processo Seletivo Simplifi-
cado, conforme fatores de equiparação especificados no citado 
Decreto nº 63.979/2018:

1. Nos termos do artigo 2º do Decreto nº 63.979/2018, 
para fazer jus à pontuação diferenciada (PD), deverá(ão) o(s) 
candidato(s), utilizando os campos específicos da ficha de inscri-
ção destinada ao presente certame, declarar cumulativamente:

1.1. que é preto, pardo ou indígena;
1.2. sob as penas da lei, que não foi eliminado de concur-

so público ou processo seletivo no âmbito do Estado de São 
Paulo, nem teve anulado ato de nomeação ou admissão, em 
decorrência da falsidade da autodeclaração, nos termos do 
disposto no parágrafo único do artigo 4º da Lei Complementar 
nº 1.259/2015;

1.3. que tem interesse em utilizar a pontuação diferenciada 
(PD), nos termos do Decreto nº 63.979/2018;

1.4. é permitido ao candidato declarar-se preto, pardo ou 
indígena e manifestar que não deseja se beneficiar do sistema 
de pontuação diferenciada (PD), submetendo-se às regras gerais 
estabelecidas no Edital nº 275/05/2019.

2. As fórmulas de cálculo da pontuação diferenciada (PD) a 
ser atribuída a pretos, pardos e indígenas, encontram-se devida-
mente especificadas nos subitens 2.1.1. e 2.1.2., do subitem 2.1., 
do item 2 do inciso V - DA CLASSIFICAÇÃO do presente Edital de 
Processo Seletivo Simplificado.

3. Nos cálculos descritos nos subitens 2.1.1. e 2.1.2., do 
subitem 2.1., do item 2 do inciso V - DA CLASSIFICAÇÃO do 
presente Edital de Processo Seletivo Simplificado, devem ser 
considerados duas casas decimais, e frações maiores ou iguais 
a 0,5 (cinco décimos) devem ser arredondadas para o número 
inteiro subsequente.

4. A pontuação diferenciada (PD) não será aplicada:
4.1. na inexistência de candidatos beneficiários do sistema 

diferenciado;
4.2. quando na fórmula de cálculo da pontuação diferen-

ciada (PD), a MCPPI (pontuação média da concorrência PPI) for 
maior que a MCA (pontuação média da concorrência ampla);

5. A veracidade da declaração de que trata o subitem 1.1., 
do item 1 deste anexo, será verificada por Comissão de Verifica-
ção designada pela direção da FATEC, com no mínimo 3 (três) 
membros, que em relação ao sistema de pontuação diferenciada 
(PD) terá as seguintes atribuições:

5.1. ratificar a autodeclaração firmada pelos candidatos que 
manifestarem interesse em serem beneficiários do sistema de 
pontuação diferenciada (PD);

5.2. decidir, nos casos duvidosos, sobre o direito dos candi-
datos a fazerem jus à pontuação diferenciada (PD);

5.3. decidir, em juízo de retratação, com o auxílio da 
Coordenação de Políticas para a População Negra e Indígena, 
quando for o caso, os pedidos de reconsideração interpostos 
por candidatos contra a decisão que constatar a falsidade da 
autodeclaração.

6. No presente Processo Seletivo Simplificado, a verificação 
visando ratificar a veracidade da autodeclaração dos candidatos 
inscritos ocorrerá após a divulgação da classificação a que alude 
o item 5, do inciso V – DA CLASSIFICAÇÃO.

6.1. Para execução da verificação aludida no item 6, e após 
decorrido o prazo de recurso previsto no item 1, do inciso VI 
– DOS RECURSOS do Edital de Abertura de Inscrições e a desig-
nação da Comissão de Verificação, será(ão) o(s) candidato(s) 
que se declarou(raram) preto(s), pardo(s) ou indígena(s) e 
optou(aram) pela pontuação diferenciada (PD), convocado(s) 
por Edital para comparecer(rem) perante a citada Comissão de 
Verificação para decidir quanto a ratificação da autodeclaração 
firmada no ato da inscrição;

6.2. Na hipótese de não comparecimento do(s) candidato(s) 
convocado(s) na forma do subitem anterior, será(ão) o(s) 
mesmo(s) eliminado(s) do certame, abrindo-se o prazo de recur-
so estabelecido no item 9 deste anexo;

6.3. Considerado improcedente o recurso, com a manuten-
ção da eliminação do candidato, retificar-se-á a classificação 
final divulgada no Diário Oficial do Estado e nos outros instru-
mentos de comunicação.

7. Para aferição da veracidade da autodeclaração de can-
didatos pretos e pardos será verificada a fenotipia (aparência) 
e, caso subsistam dúvidas, será então considerado o critério da 
ascendência.

7.1. para comprovação da ascendência, será exigido do can-
didato documento idôneo, com foto, de pelo menos um de seus 
genitores, em que seja possível a verificação do preenchimento 
do requisito previsto para habilitação ao sistema de pontuação 
diferenciada (PD).

7.1.1. o não atendimento à exigência disposta no subitem 
anterior implicará na eliminação do candidato, abrindo-se o 
prazo de recurso estabelecido no item 9 deste ANEXO.

8. Para verificação da veracidade da autodeclaração do 
candidato indígena será exigido o Registro Administrativo de 
Nascimento do Índio – Rani próprio ou, na ausência deste, o 
Registro Administrativo de Nascimento de Índio – Rani de um 
de seus genitores.

9. Ao candidato que vier a ser eliminado do Processo 
Seletivo Simplificado em virtude da constatação de falsidade de 
sua autodeclaração é facultado, no prazo de 7 (sete) dias, opor 
pedido de reconsideração, dirigido à Comissão de Verificação, 
que poderá consultar, se for o caso, a Coordenação de Políticas 
para a População Negra e Indígena para decidir, em última ins-
tância, a respeito do direito do candidato a fazer jus ao sistema 
de pontuação diferenciada (PD).

 FACULDADE DE TECNOLOGIA JORGE CARAM SABBAG – 
BEBEDOURO

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

EDITAL Nº 280/03/2019 - PROCESSO Nº 360832/2019
DESPACHO DO DIRETOR DE FACULDADE DE TECNOLOGIA 

DE 03/04/2019.
O Diretor de Faculdade de Tecnologia da FACULDADE DE 

TECNOLOGIA JORGE CARAM SABBAG, 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 Simplificado, na disciplina 
GESTÃO TRIBUTÁRIA NAS OPERAÇÕES LOGÍSTICAS.

 FACULDADE DE TECNOLOGIA JORGE CARAM SABBAG – 
BEBEDOURO

8.1. O prazo para publicação em DOE do resultado do 
recurso será de até 15 (quinze) dias, tendo como termo inicial o 
1º (primeiro) dia útil subsequente a data de protocolo do recurso 
pelo candidato.

8.2. O prazo de até 15 (quinze) dias previsto no subitem 
anterior, não se aplica ao item 9 do ANEXO II do presente Pro-
cesso Seletivo Simplificado.

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

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

VII – 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.

1.1. Objetivando garantir os princípios básicos que regem 
a Administração Pública, dentre eles, o de moralidade e impes-
soalidade, poderá a responsabilidade da realização do Processo 
Seletivo Simplificado ser atribuída à Direção de outra Unidade 
de Ensino;

1.2. Verificada a necessidade da realização do Processo 
Seletivo Simplificado ser atribuída à Direção de outra Unidade 
de Ensino, os candidatos inscritos deverão ser comunicados de 
tal situação, mediante ato do Diretor da FATEC para qual se 
destina o certame, a ser divulgado no Diário Oficial do Estado, e 
nas dependências da Unidade de Ensino.

2. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar, 
pelo Diário Oficial do Estado, Portal de Concursos Públicos do 
Estado de São Paulo (mantido pela Unidade Central de Recursos 
Humanos do Estado, da Secretaria da Fazenda e Planejamento) 
e site do CEETEPS, ou por meio de divulgações afixadas nas 
dependências da Unidade de Ensino, ou no site da FATEC (quan-
do houver), as publicações de todos os Editais.

3. 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.

3.1. 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.

3.2. 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.

4. 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.

5. 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 critério da Direção da Unidade de Ensino.

6. O candidato aprovado e não aproveitado inicialmente na 
Unidade de Ensino de origem do Processo Seletivo Simplificado 
poderá ser aproveitado em outra FATEC, a critério dos Diretores 
das Unidades de Ensino.

6.1. O Edital de Convocação será providenciado pela Unida-
de de Ensino responsável pelo Processo Seletivo Simplificado e 
obedecerá a ordem de classificação final.

6.2. O candidato que recusar assumir a função ou não com-
parecer 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.

6.3. O candidato que vier a ser admitido na condição a que 
alude o item 6 deste Inciso, por ter exercido o direito decorrente 
da habilitação na seleção pública, não poderá beneficiar-se de 
uma nova convocação neste Processo Seletivo Simplificado.

6.4. Em caráter excepcional, e a critério da direção da 
FATEC, poderão ser convocados candidatos classificados e 
excedentes, para ministrar aulas em disciplina diferente daquela 
ofertada no Processo Seletivo Simplificado, desde que perten-
cente a área informada no item 2 do inciso I do presente Edital, 
após a manifestação do órgão competente do CEETEPS.

6.5. Excepcionalmente, o candidato melhor classificado no 
Processo Seletivo Simplificado poderá ser aproveitado em outra 
FATEC, a critério dos Diretores das Unidades.

6.5.1. O candidato que recusar assumir a função na con-
dição mencionada no subitem 6.5. do presente inciso, 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.

6.5.2. O candidato que vier a ser admitido na condição 
mencionada no subitem 6.5 do presente inciso, por ter exercido 
o direito decorrente da habilitação na seleção pública, não 
poderá beneficiar-se de uma nova convocação neste Processo 
Seletivo Simplificado.

7. A inexatidão de informações ou irregularidades de docu-
mentos, ainda que verificadas posteriormente à homologação do 
Processo Seletivo Simplificado, eliminará o candidato, anulando-
-se todos os atos decorrentes da inscrição, sem prejuízo das 
sanções penais aplicáveis à falsidade de declaração.

8. 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.

9. 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.

9.1. Em logrando êxito no Processo Seletivo Simplificado, o 
estrangeiro que não cumprir as exigências previstas nos subitens 
1.2.1 a 1.2.3 do item 1 do Inciso III do presente Edital, será 
desclassificado do mesmo.

10. O Diretor da Unidade de Ensino poderá a qualquer 
momento solicitar ao candidato a apresentação, esclarecimento 
ou informações sobre os documentos previstos no Edital.

11. O candidato que aceitar as aulas oferecidas, mas não 
entregar a documentação para formalizar a admissão ou não 
entrar em exercício, nos prazos estipulados, terá exaurido os 
direitos decorrentes de sua habilitação no Processo Seletivo 
Simplificado.

12. Todas as fases referentes ao Processo Seletivo Simplifi-
cado serão publicadas no Diário Oficial do Estado em sua Seção 
I, bem como divulgadas no Portal de Concursos Públicos do 
Estado de São Paulo (mantido pela Unidade Central de Recursos 
Humanos do Estado, da Secretaria da Fazenda e Planejamento) e 
site do CEETEPS, e ainda, afixadas nas dependências da Unidade 
de Ensino, ou no site da FATEC (quando houver).

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

ASSIS, 03/04/2019
___________________________________________
Diretor de Faculdade de Tecnologia
Assinatura e carimbo/identificação
 
ANEXO I – A QUE SE REFERE O ITEM 12 DO INCISO III – DAS 

CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO, DO EDITAL N 275/05/2019
Eu, _______________________________, portador da 

Célula de Identidade RG nº ____________________ e inscrito 
no CPF sob nº ____________________, venho à presença do 
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