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

EDITAL Nº 002/07/2016 - PROCESSO Nº 0428/2016 - Código 
do Portal Nº 3430

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

O Diretor da FACULDADE DE TECNOLOGIA DE SÃO PAULO, 
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) a CLASSIFICAÇÃO 
FINAL.

DISCIPLINAS: DESENHO DE CONSTRUÇÃO CIVIL ASSISTIDO 
POR COMPUTADOR; DESENHO DE CONSTRUÇÃO CIVIL II; DESE-
NHO DE CONSTRUÇÃO CIVIL IV; DESENHO DE CONSTRUÇÃO 
CIVIL EM MAQUETE ELETRÔNICA E DESENHO DE CONSTRUÇÃO 
CIVIL PARA EXECUÇÃO

CANDIDATO(S) CLASSIFICADO(S):
Nº INSCRIÇÃO / NOME / RG / CPF/ NOTA / CLASSIFICAÇÃO 

FINAL
02/ Maurício Antonio Colomera Junior / 25.959.318-7 / 

158.797.588-26 / 450,00 / 1º;
03/ Demétrius Salomé de Mendonça / 29.754.345-3 / 

226.766.888-20 / 260,10 / 2º
CANDIDATO(S) NÃO CLASSIFICADO(S):
Nº INSCRIÇÃO / RG / CPF / MOTIVO
01 / 27.419.236-6 / 279.959.028-40 / Não Atendimento ao 

inciso III, item 9, do edital de abertura de inscrições
 CIDADE SÃO PAULO, FACULDADE DE TECNOLOGIA DE 

SÃO PAULO
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO, NOS TERMOS DA 

DELIBERAÇÃO CEETEPS 017, DE 16/07/2015.
EDITAL Nº 002/08/2016 - PROCESSO Nº 0430/2016 - Código 

do Portal Nº 3431
EDITAL DO RESULTADO DA ANÁLISE DO MEMORIAL CIR-

CUNSTANCIADO E CLASSIFICAÇÃO FINAL
O Diretor da FACULDADE DE TECNOLOGIA DE SÃO PAULO, 

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) a CLASSIFICAÇÃO 
FINAL.

DISCIPLINA: MATEMÁTICA DISCRETA
CANDIDATO(S) CLASSIFICADO(S):
Nº INSCRIÇÃO / NOME / RG / CPF/ NOTA / CLASSIFICAÇÃO 

FINAL
03/ Carlos Eduardo da Silva / 26.577.597-8 / 176.180.898-

25 / 384,70 / 1º;
06/ Maria do Carmo Pereira Servidoni / 20.710.453-0 / 

131.524.118-80 / 349,40 / 2º;
04/ Neiri Rodrigues de Medeiros / 17.812.625-1 / 

086.813.308-61 / 337,00 / 3º;
05/ Thiago Grando / 56.877.170-9 / 044.376.669-09 / 

177,10 / 4º;
08/ Fabrício de Macedo Lira / 3.081.666-1 / 065.517.804-07 

/ 173,50 / 5º;
07/ Julio César Conegundes da Silva / 29.946.487-8 / 

350.540.058-03 / 121,50 / 6º
CANDIDATO(S) NÃO CLASSIFICADO(S):
Nº INSCRIÇÃO / RG / CPF / MOTIVO
01 / 23.476.716-9 / 191.824.258-50 / Não Atendimento ao 

inciso III, item 9, do edital de abertura de inscrições;
02 / 20.605.361-7 / 147.110.348-03 / Não Atendimento ao 

inciso III, item 9, do edital de abertura de inscrições
 ETEC RAPOSO TAVARES – SÃO PAULO
CONCURSO PÚBLICO DE PROFESSOR DE ENSINO MÉDIO E 

TÉCNICO – EDITAL Nº 225/01/2016 - PROCESSO Nº 1656/2016
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 ESCRITA E CONVOCA-
ÇÃO PARA A PROVA DE MÉTODOS PEDAGÓGICOS.

 -  - A Comissão Especial de Concurso Público da ETEC 
Raposo Tavares, comunica aos candidatos abaixo relacionados o 
resultado da Prova Escrita e convoca para a Prova de Métodos 
Pedagógicos, a ser realizada na ETEC Raposo Tavares, sita na 
Rua Cachoeira Poraquê, 326 – COHAB Raposo Tavares, São 
Paulo.

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

– COMPONENTE CURRICULAR: SÍNTESE E IDENTIFICAÇÃO 
DOS COMPOSTOS ORGÂNICOS I

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

Horário:
01/ISIS XENOFONTE BRITO/40.602.847-3 – RG/324.064.198-

43/52,50/19h.
02/ALESSANDRA CONDE ELISEO/21.304.739-1 – 

RG/114.789.968-11/75,00/19h20.
03/ALESSANDRO DE SANT ANNA EUZEBIO/24.841.059-3 – 

RG/262.988.408-26/72,50/19h40.
04/EDUARDO MORSOLETO BACHINI/29.484.461-2 – 

RG/273.192.098-02/60,00/20h.
07/RUBENS ARAUJO DA SILVA/33.456.894-8 – 

RG/214.498.818-82/80,00/20h20.
08/JOÃO GABRIEL NOVAES/44.435.665-4 – 

RG/327.587.558-23/80,00/20h40.
09/JEAN CESAR BENASSI/40.480.663-6 – RG/357.330.198-

32/75,00/21h.
10/HENRIQUE LIMA GUEDES/03656094515 – 

CNH/345.500.178-56/50,00/21h20.
DATA: 04/05/2016.
- RELAÇÃO DOS 3 (TRÊS) TEMAS PARA A PROVA (seguindo 

o Anexo II do Edital de Abertura de Inscrições):
1. Hidrocarbonetos.
2. Isomeria.
3. Compostos Nitrogenados.
DURAÇÃO MÁXIMA DA PROVA: 20 min.
CANDIDATO(S) NÃO CLASSIFICADO(S):
Nº de Inscrição/D.I. – Tipo/CPF/Nota:
06/34.791.268-0 – RG/316.700.028-70/30,00.
12/26.827.140-9 – RG/160.934.548-78/42,50.
CANDIDATO(S) AUSENTE(S):
Nº de Inscrição/D.I. – Tipo/CPF:
05/25.690.911-8 – RG/276.987.758-52;
11/10757839 – RG/632.589.518-53;
13/03808080340 – CNH/366.609.268-36.
 CIDADE SÃO PAULO, FACULDADE DE TECNOLOGIA DE 

SÃO PAULO
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO, NOS TERMOS DA 

DELIBERAÇÃO CEETEPS 017, DE 16/07/2015.
EDITAL Nº 002/09/2016 - PROCESSO Nº 431/2016 - Código 

do Portal Nº 3496
EDITAL DO RESULTADO DA ANÁLISE DO MEMORIAL CIR-

CUNSTANCIADO E CLASSIFICAÇÃO FINAL
O Diretor da FACULDADE DE TECNOLOGIA DE SÃO PAULO, 

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) a CLASSIFICAÇÃO 
FINAL.

DISCIPLINA: FÍSICA APLICADA I / FÍSICA II
CANDIDATO(S) CLASSIFICADO(S):
Nº INSCRIÇÃO / NOME / RG / CPF/ NOTA / CLASSIFICAÇÃO 

FINAL
08/ Paulo Sérgio Fabris de Matos / 17.325.144-4 / 

136.467.328-22 / 440,20 / 1º;
02/ Saymon Henrique Santos Santana / 54.341.856-X / 

023.872.925-70 / 411,40 / 2º;
07/ Francisco de Assis Nascimento Junior / 25.815.115-8 / 

149.282.538-76 / 339,60 / 3º;
06/ Vinícius Roberto de Sylos Cassimiro / 28.129.441-0 / 

269.347.048-00 / 323,10 / 4º;

Sistemas Operacionais Desktop e de Servidores; alternativa e 
soluções Open Source e Freeware; Lógica e tomada de decisão;

Instalação de sistemas para virtualização de servidores: 
HyperV, VMWare, VirtualBox Conceitos de sistema de arquivos 
para servidor, Gerenciamento de discos, Serviços de diretório 
(Active Directory ou LDAP): conceitos, estrutura e componentes; 
criação de domínio; administração de contas de usuários e 
grupos; criação e administração de objetos computacionais 
e serviços, Configuração de serviços do servidor: DNS, DHCP, 
compartilhamento de pastas e arquivos; instalação de serviços 
de spool e impressoras; agendamento de cópia de segurança e 
recuperação de dados, Monitoramento, desempenho e logs de 
alerta com recursos de auditoria e criptografia;

SQL (DDL, DML, DQL), funções e junções SQL, subconsultas, 
stored procedures e triggers, views e índices, logins de usuários, 
roles e grupos; bancos MySQL, MS-SQL e Firebird;

Tipos e Topologias de redes, Tipos de meios físicos, Sistemas 
de comunicação e meios de transmissão, Normas, convenções e 
instrumentos de aferição e certificação de cabos de rede, Mode-
los de referência de arquiteturas de redes: OSI e TCP/ IP, Cabe-
amento estruturado, Componentes de redes: equipamentos de 
transmissão e controle de dados, Padrões de redes: ETHERNET, 
FAST-ETHERNET, ATM, FDDI, Protocolos de comunicação: IPv4 e 
IPv6, Interconexão, endereçamento de redes e máscaras de sub-
redes, Roteamento, Especificações e configurações de servidores 
de redes e seus serviços: HTTP, DHCP e DNS, Configuração de 
aplicações de redes, Segurança de redes: ACL, Redes sem fio

Desenvolvimento em HTML5 e CSS3, imagens, formulários, 
ambientes de desenvolvimento web (cliente e servidor), Javas-
cript, PHP,

Normas e procedimentos para utilização dos laboratórios 
de informática; Sistemas numéricos decimais, binário e hexade-
cimal; Noções de segurança, instalação elétrica e aterramento; 
Diferenças entre placas-mães: off-board e on-board; Princípios 
de funcionamento de processadores, tipos e fabricantes ; Tipos 
de memórias: Características e diferenças; Armazenamento: 
Tipos de HD: - IDE, SATA, SCSI, entre outros; Conexão física 
dos componentes que formam o computador; Configuração do 
SETUP; Instalação de Sistemas Operacionais; Instalação de Sof-
twares (drivers); Noções de manutenção preventiva e soluções 
de problemas em computadores; Checagem dos componentes 
de um computador para verificar seu funcionamento.

ANEXO III – A QUE SE REFERE O SUBITEM 11.1. DO 
ITEM 11, DO CAPÍTULO XII – DA CLASSIFICAÇÃO, CRITÉRIO 
DE DESEMPATE, CONVOCAÇÃO E ADMISSÃO DO EDITAL Nº 
193/01/2016

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.

 CIDADE SÃO PAULO, FACULDADE DE TECNOLOGIA DE 
SÃO PAULO

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

EDITAL Nº 002/05/2016 - PROCESSO Nº 0331/2016. - Códi-
go do Portal Nº 3428

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

O Diretor da FACULDADE DE TECNOLOGIA DE SÃO PAULO, 
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) a CLASSIFICAÇÃO 
FINAL.

DISCIPLINAS: ESPANHOL II, ESPANHOL III, ESPANHOL IV E 
ESPANHOL V

CANDIDATO(S) CLASSIFICADO(S):
Nº INSCRIÇÃO / NOME / RG / CPF/ NOTA / CLASSIFICAÇÃO 

FINAL
02/ Renata Maria de Barros / 25.703.054-2 / 176.211.338-

48 / 647,20 / 1º;
04/ Helenice Serikaku / 26.120.836-6 / 262.336.808-24 / 

514,70 / 2º;
05/ Adriana Martins Simões / 30.090.988-3 / 227.146.308-

47 / 390,40 / 3º;
01/ Katia Maria Amorim Brandão Antoniolli / 18.138.522-3 

/ 111.210.938-25 / 325,70 / 4º
CANDIDATO(S) NÃO CLASSIFICADO(S):
Nº INSCRIÇÃO / RG / CPF / MOTIVO
03 / V600558-7 RNE / 755.857.901-53 / Não Atendimento 

ao inciso III, item 9, do edital de abertura de inscrições
 CIDADE SÃO PAULO, FACULDADE DE TECNOLOGIA DE 

SÃO PAULO
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO, NOS TERMOS DA 

DELIBERAÇÃO CEETEPS 017, DE 16/07/2015.
EDITAL Nº 002/06/2016 - PROCESSO Nº 0429/2016 - Código 

do Portal Nº 3429
EDITAL DO RESULTADO DA ANÁLISE DO MEMORIAL CIR-

CUNSTANCIADO E CLASSIFICAÇÃO FINAL
O Diretor da FACULDADE DE TECNOLOGIA DE SÃO PAULO, 

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) a CLASSIFICAÇÃO 
FINAL.

DISCIPLINA: DESENHO DE CONSTRUÇÃO CIVIL ASSISTIDO 
POR COMPUTADOR , DESENHO DE CONSTRUÇÃO CIVIL II E 
DESENHO DE CONSTRUÇÃO CIVIL III.

CANDIDATO(S) CLASSIFICADO(S):
Nº INSCRIÇÃO / NOME / RG / CPF/ NOTA / CLASSIFICAÇÃO 

FINAL
03/ Christina Kafrune Pimenta / 17.695.776-5 / 086.740.448-

59 / 535,50 / 1º;
02/ Maurício Antonio Colomera Junior / 25.959.318-7 / 

158.797.588-26 / 450,00 / 2º
CANDIDATO(S) NÃO CLASSIFICADO(S):
Nº INSCRIÇÃO / RG / CPF / MOTIVO
01 / 27.419.236-6 / 279.959.028-40 / Não Atendimento ao 

inciso III, item 9, do edital de abertura de inscrições
 CIDADE SÃO PAULO, FACULDADE DE TECNOLOGIA DE 

SÃO PAULO

3.2. reconhecido, quando proveniente de curso de gra-
duação superior (bacharelado, licenciatura ou de graduação 
tecnológica);

3.3. revalidado por Universidade ou Instituição Oficial, que 
mantenham cursos congêneres, credenciada junto ao órgão 
competente, quando proveniente de cursos realizados no exte-
rior, seja de nível técnico ou de graduação superior (bacharelado, 
licenciatura ou de graduação tecnológica).

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 não atender à convocação, recusar a 
admissão ou, convocado e admitido, deixar de entrar em exer-
cício, terá exaurido os direitos decorrentes da sua habilitação 
no concurso.

8. A critério do Diretor da Unidade de Ensino, restando vaga, 
respeitando-se a validade do concurso e, após manifestação 
quanto ao emprego por parte de todos os candidatos aprovados 
e classificados, poderá ocorrer o aproveitamento daqueles que 
não atenderam à convocação para assumir a vaga ou dela 
desistiram, bem como, dos que deixaram de serem admitidos por 
não assumirem os exercícios dentro dos prazos estabelecidos.

9. O candidato aprovado e não aproveitado inicialmente 
poderá ser aproveitado em outra ETEC do Centro Paula Souza, a 
critério do Diretor, mediante solicitação formal via Ofício.

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

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

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

9.4. O candidato que aceitar o emprego público, 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.

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

11. O edital na íntegra encontra-se afixado nas dependên-
cias da Unidade de Ensino.

 
ANEXO I – A QUE SE REFERE O ITEM 2, DO CAPÍTULO II – 

DO EMPREGO PÚBLICO DE AUXILIAR DE DOCENTE DO EDITAL 
Nº 193/01/2016

DAS ATRIBUIÇÕES DO EMPREGO
a) instruir alunos na execução das práticas operacionais 

específicas de tarefas nos laboratórios e nas oficinas, orien-
tando-os nas técnicas de utilização de máquinas, ferramentas, 
instrumentos, aparelhos, etc., para habilitá-los à análise do 
desempenho na execução de uma tarefa;

b) efetuar demonstração das técnicas operacionais, mani-
pulando ferramentas, máquinas, instrumentos e equipamentos;

c) fornecer dados e informações necessárias ao trabalho de 
cada aluno, para possibilitar o desenvolvimento das operações 
dentro das especificações exigidas;

d) interpretar e explicar, individualmente ou em grupo, 
detalhes de desenho ou das especificações escritas para orien-
tação do aluno sobre o roteiro e a forma correta da execução 
do trabalho;

e) fornecer dados necessários ao trabalho de cada aluno 
para possibilitar o desenvolvimento do trabalho dentro das 
especificações exigidas;

f) diligenciar no sentido de que os alunos se utilizem 
adequadamente das máquinas, ferramentas, instrumentos, equi-
pamentos, etc.;

g) providenciar a preparação do local de trabalho, dos 
materiais, ferramentas, instrumentos, máquinas e equipamentos 
a serem utilizados, verificando as condições dos mesmos, o 
estado de conservação de todos os equipamentos e cuidados 
de segurança dos alunos, para assegurar a execução correta das 
tarefas e operações programadas;

h) observar e fazer observar, permanentemente, as normas 
de higiene e segurança do trabalho em todos os locais.

i) comunicar ao superior hierárquico as irregularidades e os 
problemas constatados, de qualquer ordem;

j) colaborar para o bom funcionamento dos laboratórios e 
das oficinas;

k) cuidar da preparação dos materiais de consumo, nos 
laboratórios, quando originários do almoxarifado;

l) providenciar e/ou confeccionar corpos de prova para 
ensaios de materiais de uso nos laboratórios e nas oficinas;

m) participar de reuniões sempre que convocado;
n) manter-se atualizado com o desenvolvimento técnico, 

científico ou cultural, relativo ao seu campo de atividade;
o) freqüentar os treinamentos e cursos de atualização, 

extensão e outros promovidos pela Unidade de Ensino;
p) cuidar da instalação, manutenção e reparação de máqui-

nas, equipamentos e instalações de laboratórios;
q) cuidar da organização do setor de manutenção e almoxa-

rifado pertencentes aos laboratórios e suas instalações;
r) colaborar nos trabalhos gerais de instalação, manutenção 

e reparação, realizados na Unidade de Ensino;
s) zelar pela manutenção e conservação das máquinas, 

ferramentas, instalações e equipamentos de trabalho;
t) colaborar com o docente em programas de extensão 

universitária à comunidade;
u) acompanhar e auxiliar o professor no desenvolvimento 

de aulas práticas e em outras atividades didáticas que requeiram 
seu trabalho profissional;

v) cumprir e fazer cumprir as normas próprias dos laborató-
rios, oficinas, setores agropecuários, de campos, etc.;

x) organizar e preparar ambientes didáticos (laboratórios, 
oficinas, campo, setores agropecuários, etc.) destinados às aulas 
práticas na organização curricular dos cursos;

w) proceder às manutenções corretivas e preventivas nos 
equipamentos, de acordo com procedimentos padronizados;

y) desempenhar outras atividades correlatas, e afins, esta-
belecidas pelas unidades de ensino e em regulamentação 
própria;

ANEXO II – A QUE SE REFERE O ITEM 9,
DO CAPÍTULO X – DAS PROVAS DO EDITAL Nº193/01/2016
PROGRAMAS DAS PROVAS
ÁREA DE ATUAÇÃO: Informática
PROVA TEÓRICA: QUESTÕES DE MÚLTIPLA ESCOLHA
Conhecimento sobre conceitos referentes a Lei Federal 

12.527, de 18-11-2011 (Lei de Acesso a Informação) e do Decre-
to 58.052, de 16-05-2012, que regulamenta a referida Lei no 
âmbito do Estado de São Paulo;

Conhecimentos em: Hardware, instalação e configuração de 
computadores, manutenção preventiva e corretiva; virtualização; 
configurações em servidores Windows Server e Linux; criação de 
usuários através Active Directory, compartilhamentos de pastas 
e permissões; cabeamento estruturado, normas de cabeamento 
estruturado EIA/TIA 568A/568B; softwares e aplicativos diversos; 

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 da nota final.

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

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

2.2. que obtiver maior nota na prova prática;
2.3. de maior idade;
2.4. que tenha, comprovadamente, sido jurado, nos termos 

do disposto no artigo 440 do Código de Processo Penal – 
Decreto-Lei nº 3689, 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, 10/08/2008;

2.4.1. 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.

2.4.2. 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.

2.4.3. Para atender os dispositivos mencionados anterior-
mente, a unidade de ensino se valerá da ficha de inscrição e da 
cópia do documento de identidade.

3. No prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data da 
publicação das listas de classificação, os candidatos com defi-
ciência deverão se submeter à perícia médica para verificação 
da compatibilidade de sua deficiência com o exercício das 
atribuições do emprego.

4. A perícia médica será realizada no Órgão Médico Oficial 
do Estado, por especialistas na área da deficiência de cada 
candidato, devendo o laudo ser proferido em um prazo de cinco 
dias úteis, após o respectivo exame.

5. Concluídos os exames a que se referem os itens 3 e 4, o 
candidato deverá apresentar os respectivos laudos, no prazo de 
3 (três) dias úteis, contados da data de sua expedição.

6. Findo o prazo estabelecido no item anterior, serão publi-
cadas no Diário Oficial do Estado as listas de classificação geral 
e especial, das quais serão excluídos os candidatos portadores 
de deficiência, considerados inaptos na inspeção médica.

7. O candidato, cuja deficiência não for configurada ou 
deixar de entregar o laudo no prazo estabelecido no item 5, 
constará apenas na lista de classificação geral.

8. Após 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), observando o número de vaga(s) oferecida(s) 
no Certame.

8.1. A convocação obedecerá a ordem de classificação final.
9. A admissão será precedida de edital de convocação e só 

se concretizará se for na área de atuação em que o candidato 
tenha se inscrito e obtido êxito.

10. A admissão obedecerá a ordem de classificação final, 
e far-se-á na classe de Auxiliar de Docente, do subquadro de 
empregos públicos permanentes (SQEP-P), no padrão I-A, con-
forme disposto no preâmbulo do presente Edital.

11. O exercício ocorrerá após a publicação da Portaria de 
Admissão em DOE, obedecidos aos seguintes procedimentos:

11.1. entrega das documentações exigidas neste edital, 
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;

11.2. entrega do atestado de saúde ocupacional; e
11.3. publicação do Ato Decisório, no caso de encontrar-se 

em acumulação remunerada, nos termos do inciso XVI, do artigo 
37 da Constituição Federal.

12. O candidato admitido assinará contrato de experiência 
com prazo de 90 (noventa) dias, conforme disposto 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 
08h30 às 11h30 e das 14h00 às 17h00, 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
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 certi-
ficado de conclusão de curso seja:

3.1. autorizado por órgão competente, quando proveniente 
de habilitação profissional de nível técnico;


