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Decreto 58.385 de 13/09/2012 publicado no DOE de 14/09/2012, 
pelo Regimento Unificado das FATECs; pelas Deliberações CEE 
50/2005, CEE 55/2006 e CEE 56/2006, pela Deliberação CEETEPS 
08/2008 e por este Edital, com a reserva de 5% das vagas para 
pessoas portadoras de deficiência, de conformidade com a Lei 
Complementar 683-92.

I. DA FUNÇÃO DOCENTE
1. Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvi-

mento de Sistemas.
2. Área da Disciplina: Computação.
3. Disciplina e carga horária: Algorítmos e Lógica de Progra-

mação - 04 horas-aula.
4. Atribuição de carga horária semanal: 06 horas-aula, 

compondo-se de 04 horas-aula em sala de aula no período 
noturno e 02 horas-aula para atividades extraclasse, conforme 
detalhado no Item 2 do Inciso VIII deste Edital.

5. Número de Vagas: 01.
II. DAS INSCRIÇÕES
Local: Faculdade de Tecnologia de Mogi das Cruzes
Endereço: Rua Carlos Barattino nº 908 - Vila Nova Mogilar 

- CEP 08773-600 - Mogi das Cruzes - SP – Tel.:(11) 4699-2799 - 
Seção: Secretaria Acadêmica.

III. PRAZO DAS INSCRIÇÕES
15 (quinze) dias corridos, contados a partir da publicação 

deste Edital, das 9 às 12 e das 14 às 21 horas, prorrogáveis 
automaticamente por mais 15 (quinze) dias, caso não haja can-
didatos inscritos, observados os mesmos horários. Não haverá 
atendimento aos sábados, domingos e feriados, apesar desses 
dias serem computados no prazo.

IV. CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÕES
1. Possuir cédula de identidade.
2. Quando do sexo masculino, possuir documento que com-

prove estar em dia com as obrigações militares.
3. Ser eleitor, possuindo documento que comprove estar em 

dia com as obrigações eleitorais.
4. Ser graduado e / ou pós-graduado na área da disciplina, 

estando adequado a uma das seguintes situações:
4.1. Ser graduado e portador de diploma de pós-graduação 

em nível de mestrado (acadêmico ou profissional) ou doutorado, 
obtido em programas reconhecidos ou recomendados, na forma 
da lei, ou;

4.2. Ser graduado, ser especialista na área da disciplina e 
possuidor de experiência profissional relevante de pelo menos 
3 (três) anos na área da disciplina após a graduação, dos quais 
pelo menos a metade em atividades não escolares (docência, 
direção, coordenação, etc.); experiência na docência computada 
apenas em nível superior ou na mesma disciplina (ou equivalen-
te), em nível técnico, ou;

4.3. Ser graduado e possuir experiência profissional rele-
vante de pelo menos 5 (cinco) anos na área da disciplina após a 
graduação, dos quais pelo menos a metade em atividades não 
escolares (docência, direção, coordenação, etc.); experiência na 
docência computada apenas em nível superior ou da mesma 
disciplina (ou equivalente) em nível técnico.

V. DOCUMENTAÇÃO PARA INSCRIÇÃO
1. Preenchimento da Ficha de Inscrição disponível na 

Faculdade, requerendo a Inscrição para o concurso, declarando 
possuir todos os documentos comprobatórios das condições 
exigidas neste Edital e não possuir antecedentes criminais.

2. Cópia da cédula de identidade ou protocolo de solici-
tação.

3. Documento que comprove estar em dia com as obriga-
ções militares, quando do sexo masculino.

4. Documento que comprove estar em dia com as obriga-
ções eleitorais.

5. Diploma de Graduação registrado ou comprovante de 
pedido de registro e;

5.1. Diploma de pós-graduação em nível de mestrado (aca-
dêmico ou profissional) ou doutorado, obtidos em programas 
reconhecidos ou recomendados na forma da lei ou;

5.2. Certificado de especialização na área e documentação 
comprobatória da experiência profissional requerida; ou

5.3. Documentação comprobatória de experiência profis-
sional requerida.

6. Apresentação de Memorial ou Curriculum vitae et studio-
rum baseado no Curriculum vitae da Plataforma Lattes, do CNPq 
e com documentação comprobatória.

7. Recolhimento da taxa de inscrição no valor de R$ 40,00 
(quarenta Reais), no Banco do Brasil S/A (Banco 001 – Agência 
Governo), Agência nº 1897-X, Conta Corrente 100.872-2.

8. No caso de inscrição por procuração, deverão ser apre-
sentados o instrumento de mandato, documento de identidade 
do procurador e os documentos relacionados nos itens 1 a 6 
deste inciso.

9. Os documentos relacionados nos itens 2 a 5 deste inciso 
deverão estar acompanhados de cópia simples, que ficarão reti-
das juntamente com os demais documentos no ato da inscrição.

10. A Inscrição do candidato poderá ser aceita condicional-
mente, desde que interposto recurso. Enquanto o mesmo estiver 
pendente de decisão, não haverá prosseguimento do concurso.

VI. DO DEFERIMENTO E INDEFERIMENTO DE INSCRIÇÕES
1. O ato do deferimento ou indeferimento das inscrições, 

após o exame da documentação apresentada, caberá a uma 
Comissão específica designada pelo colegiado máximo da Facul-
dade ou pela Unidade de Ensino Superior, nos termos do artigo 
6º, § 2º, da Deliberação CEETEPS 08/2008.

2. Será publicado um Edital de deferimento das inscrições 
e, juntamente com este, será marcada a data do concurso, 
com convocação dos candidatos que tenham tido sua inscrição 
deferida, bem como a relação nominal dos titulares e suplentes 
da Comissão Julgadora.

3. No caso de indeferimento de inscrição, caberá recurso 
ao Diretor Superintendente do CEETEPS no prazo de 03 (três) 
dias úteis, contados a partir da publicação e, portanto, incluindo 
essa data.

4. A existência de recursos comprometerá a convocação 
dos candidatos e a data da prova e, neste caso, a Faculdade 
envolvida se encarregará do aviso aos candidatos que as etapas 
subseqüentes estão comprometidas.

VII. DAS PROVAS E CLASSIFICAÇÃO
1. Os candidatos deverão atender a convocação, compare-

cendo ao local estipulado, pelo menos quinze minutos antes da 
hora marcada, munidos de documento de identidade.

2. Os candidatos que tiverem suas inscrições deferidas serão 
submetidos a Exame de Conhecimentos Específicos, Exame 
Didático e Exame de Memorial Circunstanciado, segundo a 
Deliberação CEETEPS 08/2008, de 10/10/2008.

3. Não haverá segunda chamada para os exames, impor-
tando a ausência do candidato na sua eliminação do Concurso 
Público.

4. O candidato aprovado será classificado segundo sua 
avaliação individual, pela média aritmética simples (média final) 
das notas a ele atribuídas no conjunto dos exames, consideradas 
até duas casas decimais. A média aritmética dessas notas cons-
titui a nota final do candidato no Concurso Público, segundo a 
Deliberação CEETEPS 08/2008, de 10/10/2008.

5. A convocação para contratação deverá recair no 1º 
colocado aprovado, obedecendo à classificação em ordem 
decrescente das médias finais obtidas.

6. Caso haja desistência, o critério para convocação do(s) 
candidato(s) obedecerá ao mesmo princípio expresso no item 
5 (cinco).

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

7.1. maior média aritmética das notas atribuídas ao Exame 
Didático;

7.2. maior média aritmética das notas atribuídas ao Exame 
do Memorial Circunstanciado;

7.3. maior média aritmética das notas atribuídas ao Exame 
de Conhecimentos Específicos;

026/ 32.842.933-8/ 34,33
Candidato(s) Ausente(s)
Nº de Inscrição/ RG
003/ 5.292.319-8
009/ 48.403.145-4
021/ 47.690.783-4
Componente curricular: 7. Técnicas e Linguagens para 

Banco de Dados I
Candidato(s) Aprovado(s)
Nº de Inscrição/ Nome/ RG/ Nota/ Classificação Final
- Graduado
016/ José Paulo Codinhoto/ 47.956.406-1/ 72,66/ 1º
007/ Bruno Duarte Sartori/ 47.418.242/ 67,66/ 2º
001/ Paulo Cesar Lazarini/ 40.735.475/ 67,00/ 3º
006/ Tiago Magre Bercelini/ 48.948.056-1/ 66,00/ 4º
Candidato(s) não Aprovado(s)
Nº de Inscrição/ RG/ Nota
010/ 48.886.328-4/ 45,00
Candidato(s) Ausente(s)
Nº de Inscrição/ RG
018/ 48.941.745-0
Componente curricular: 8. Química Analítica
Candidato(s) Aprovado(s)
Nº de Inscrição/ Nome/ RG/ Nota/ Classificação Final
- Licenciado
004/ Anelisa Doretto Freitas/ 40.148.051-3/ 74,00/ 1º
- Graduado
014/ Stella Portilho Amaro Amaral/ 29.391.168-X/ 65,00/ 1º
Candidato(s) Ausente(s)
Nº de Inscrição/ RG
011/ 44.398.343-4
Componente curricular: 9. Obtenção e Preparo da Matéria 

Prima de Origem Vegetal
Candidato(s) Aprovado(s)
Nº de Inscrição/ Nome/ RG/ Nota/ Classificação Final
- Licenciado
004/ Anelisa Doretto Freitas/ 40.148.051-3/ 72,33/ 1º
Candidato(s) Ausente(s)
Nº de Inscrição/ RG
003/ 5.292.319-8
009/ 48.403.145-4
021/ 47.690.783-4
026/ 32.842.933-8
Componente curricular: 10. Obtenção e Preparo da Matéria 

Prima de Origem Animal
Candidato(s) Aprovado(s)
Nº de Inscrição/ Nome/ RG/ Nota/ Classificação Final
- Licenciado
002/ Leonardo Aurélio Silva/ 34.550.026-X/ 70,00/ 1º
004/ Anelisa Doretto Freitas/ 40.148.051-3/ 68,33/ 2º
Candidato(s) Ausente(s)
Nº de Inscrição/ RG
003/ 5.292.319-8
009/ 48.403.145-4
021/ 47.690.783-4
023/ 40.057.735-5
026/ 32.842.933-8
Componente curricular: 11. Microbiologia na Produção 

Agroindustrial
Candidato(s) Aprovado(s)
Nº de Inscrição/ Nome/ RG/ Nota/ Classificação Final
- Licenciado
002/ Leonardo Aurélio Silva/ 34.550.026-X/ 52,33/ 1º
Candidato(s) Ausente(s)
Nº de Inscrição/ RG
003/ 5.292.319-8
004/ 40.148.051-3
009/ 48.403.145-4
021/ 47.690.783-4
023/ 40.057.735-5
026/ 32.842.933-8
Componente curricular: 12. Gestão Cooperativista e Asso-

ciativista
Candidato(s) Aprovado(s)
Nº de Inscrição/ Nome/ RG/ Nota/ Classificação Final
 - Graduado
021/ Allan Hisashi Nakao/ 47.690.783-4/ 82,00/ 1º
012/ Poliana Regina Nunes Rato/ 10.001.605-2/ 72,00/ 2º
Candidato(s) Ausente(s)
Nº de Inscrição/ RG
002/ 34.550.026-X
003/ 5.292.319-8
005/ 48.528.663-4
009/ 48.403.145-4
015/ 001474912
023/ 40.057.735-5
026/ 32.842.933-8
*
 *
ETEC MANDAQUI  - SÃO PAULO
PROCESSO SELETIVO DE DOCENTES, NOS TERMOS DO 

COMUNICADO CEETEPS N° 1/2009, E SUAS ALTERAÇÕES.
AVISO Nº 247/01/2014 DE 19/02/2014. PROCESSO N° 

1773/2014
RETIFICAÇÃO DO DESPACHO DO DIRETOR DE ESCOLA 

TÉCNICA DE 25/04/2014, PUBLICADO NO DOE DE 26/04/2014, 
SEÇÃO I, PÁGINA 227.

ONDE SE LÊ:
Homologa ... 7. Assistência de Enfermagem em Urgência 

e Emergência.
LEIA-SE:
E considerando a não ocorrência de candidatos aprovados e 

os ausentes Encerra nos componentes 7.Assistência de Enferma-
gem em Urgência e Emergência.

*
 *
ETEC DE IBATÉ - IBATÉ
PROCESSO SELETIVO DE DOCENTES, NOS TERMOS DO 

COMUNICADO CEETEPS N° 1/2009, E SUAS ALTERAÇÕES.
AVISO N° 263/01/2014 de 13/02/2014. Processo n° 

1107/2014
RETIFICAÇÃO DO DESPACHO DO DIRETOR DE ESCOLA 

TÉCNICA DE 29/04/2014, PUBLICADO NO DOE DE 30/04/2014, 
SEÇÃO I, PÁGINA 225.

ONDE SE LÊ:
...HOMOLOGA o(s) Processos Seletivos de docentes, no(s) 

componentes curriculares 3.Logística de Mercado.....
...ENCERRA nos componentes curriculares 5. Gestão de 

Transporte
LEIA SE:
...HOMOLOGA o(s) Processos Seletivos de docentes, no(s) 

componentes curriculares 3.Logística de Mercados....
... ENCERRA nos componentes curriculares 5. Gestão de 

Transportes.
*
 FATEC MOGI DAS CRUZES - FACULDADE DE TECNOLOGIA 

DE MOGI DAS CRUZES.
EDITAL N.º 1392/2014 DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES 

PARA CONCURSO PÚBLICO DOCENTE POR TEMPO DETERMI-
NADO PARA A FATEC MOGI DAS CRUZES - FACULDADE DE 
TECNOLOGIA DE MOGI DAS CRUZES DO CENTRO ESTADUAL DE 
EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA SOUZA - PROCESSO CEETEPS 
N.º 2118/2014.

Acham-se abertas inscrições para o Concurso Público por 
Tempo Determinado, para preenchimento de função pública de 
Professor Assistente, a ser exercido na Fatec Mogi das Cruzes - 
Faculdade de Tecnologia de Mogi das Cruzes, sob o regime da 
CLT e legislação complementar, com um valor de hora aula de 
R$ 26,66.

O Concurso Público será regido pelo Regimento do Centro 
Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza, aprovado pelo 

d) - publicação do Ato Decisório, no caso de encontrar-se em 
acumulação remunerada, nos termos do inciso XVI do artigo 37 
da Constituição Federal.

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

VII - DOS RECURSOS:
1. O candidato poderá interpor recurso no prazo de três dias 

úteis, a ser protocolado na ETEC onde se inscreveu, a partir das 
datas das publicações dos editais em Diário Oficial do Estado.

2. O recurso, fundamentado, será dirigido ao Diretor de 
Escola Técnica e não terá efeito suspensivo.

3. Será indeferido o recurso interposto que não atender o 
prazo estabelecido e as condições dispostas nos itens anteriores.

VIII - 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. A aprovação no concurso não assegura direito de ingresso 
automático no quadro docente do Centro Paula Souza, mas 
sim a mera expectativa de nele ser admitido de acordo com 
as vagas existentes e que possam surgir durante o período de 
sua validade.

5. O Diretor de Escola Técnica poderá a qualquer momento 
solicitar ao candidato a apresentação, esclarecimento ou infor-
mações complementares dos documentos previstos no Edital.

5.1. A solicitação será efetuada por meio de comunicado 
publicado em DOE.

5.2. Tornar-se-á indeferida e/ou insubsistente a inscrição do 
candidato que não atender ao disposto neste item.

6. Terminado o processo, caberá ao Diretor de Escola Técnica 
da Unidade de Ensino homologar o(s) concurso(s), por delegação 
do Diretor Superintendente.

7. Na ocorrência de aulas livres, após a divulgação do Edital 
de abertura de inscrições em DOE, no componente e/ou com-
ponentes diferentes daquele(s) em que foi admitido, poder-se-á 
ampliar carga horária, desde que:

a) obedeça as normas internas do CEETEPS que disciplinam 
a escolha e atribuição de aulas e

b) atenda o(s) requisito(s) de titulação para o(s) 
componente(s) curricular(es), conforme disposto no Catálogo de 
Requisitos de Titulação.

8. A validade do(s) Concurso(s) é de 02 (dois) anos, con-
tado a partir da data da publicação da homologação em DOE, 
podendo ser prorrogada por igual período, a critério do Diretor 
de Escola Técnica da ETEC.

9. O candidato que não atender à convocação, recusar o 
emprego público ou, convocado e admitido, deixar de entrar 
em exercício, não atender o disposto no item 8 do inciso VI, terá 
exaurido os direitos decorrentes da sua habilitação no concurso.

10. A critério do Diretor de Escola Técnica da Unidade de 
Ensino, ocorrendo vagas e aulas livres, respeitando-se a validade 
do(s) concurso(s) e, após a convocação de todos os aprovados 
e classificados, poder-se-á aproveitar os candidatos que não 
atenderam à convocação ou dela desistiram, bem como dos que 
deixaram de ser admitidos por não assumirem o exercício dentro 
dos prazos fixados.

11. O processo relativo ao(s) concurso(s) público(s) é de 
responsabilidade do Diretor de Escola Técnica da ETEC, conforme 
disposto da Portaria CEETEPS nº 178, de 21/07/2008, publicada 
no DOE de 22/07/2008.

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

*
.
 *
ETEC DR. JOSÉ LUIZ VIANA COUTINHO - JALES
PROCESSO SELETIVO DE DOCENTES, NOS TERMOS DO 

COMUNICADO CEETEPS N° 1/2009, E SUAS ALTERAÇÕES.
AVISO N° 073/01/2014 de 24/03/2014. Processo n° 

1960/2014
AVISO DE RESULTADO DA AULA TESTE E CLASSIFICAÇÃO 

FINAL
O Diretor de Escola Técnica da ETEC DR. JOSÉ LUIZ VIANA 

COUTINHO, faz saber aos candidatos abaixo relacionados o 
resultado da AULA TESTE e CLASSIFICAÇÃO FINAL.

Componente curricular: 1. Produção Animal
Candidato(s) Aprovado(s)
Nº de Inscrição/ Nome/ RG/ Nota/ Classificação Final
- Licenciado
002/ Leonardo Aurélio Silva/ 34.550.026-X/ 51,66/ 1º
Candidato(s) Ausente(s)
Nº de Inscrição/ RG
003/ 5.292.319-8
009/ 48.403.145-4
021/ 47.690.783-4
023/ 40.057.735-5
026/ 32.842.933-8
Componente curricular: 2. Avaliação Nutricional de Ali-

mentos
Candidato(s) Aprovado(s)
Nº de Inscrição/ Nome/ RG/ Nota/ Classificação Final
- Licenciado
004/ Anelisa Doretto Freitas/ 40.148.051-3/ 77,67/ 1º
- Graduado
025/ Rafael Garcia Destro/ 36.391.222-8/ 59,33/ 1º
Candidato(s) Ausente(s)
Nº de Inscrição/ RG
008/ 32.994.314-5
017/ 40.592.597-9
Componente curricular: 3. Língua Portuguesa e Literatura
Candidato(s) Aprovado(s)
Nº de Inscrição/ Nome/ RG/ Nota/ Classificação Final
- Licenciado
019/ Fernanda Gianini/ 41.545.599-6/ 60,33/ 1º
013/ Euclides Oliveira Cabral/ 48.920.004-7/ 53,66/ 2º
Componente curricular: 4. Filosofia
Candidato(s) Aprovado(s)
Nº de Inscrição/ Nome/ RG/ Nota/ Classificação Final
 - Licenciado
022/ Cassio Henrique Lauro/ 41.999.180-3/ 69,00/ 1º
Candidato(s) Ausente(s)
Nº de Inscrição/ RG
024/ 25.160.652-1
Componente curricular: 5. Produção Vegetal
Candidato(s) Aprovado(s)
Nº de Inscrição/ Nome/ RG/ Nota/ Classificação Final
- Graduado
021/ Allan Hisashi Nakao/ 47.690.783-4/ 71,00/ 1º
Candidato(s) Ausente(s)
Nº de Inscrição/ RG
003/ 5.292.319-8
009/ 48.403.145-4
026/ 32.842.933-8
Componente curricular: 6. Levantamento e Representação 

Topográfica
Candidato(s) Aprovado(s)
Nº de Inscrição/ Nome/ RG/ Nota/ Classificação Final
- Graduado
020/ Vagner Pereira do Nascimento/ 30.759.519/ 76,67/ 1º
 - Candidato(s) não Aprovado(s)
 - Nº de Inscrição/ RG/ Nota

1.3.2. a Prova Didática constará de aula a ser ministrada 
pelo candidato perante a Banca Examinadora, cujo tema será 
sorteado antes do início da aula-teste;

1.4. Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo 
alegado, em nenhuma das fases;

1.5. A Prova de Títulos será avaliada conforme item 3 do 
inciso V do edital desde que o curso:

a) e a Instituição tenha atendida a legislação vigente para 
especialização (lato sensu) e

b) tenha sido reconhecido, recomendado ou credenciado 
na forma da legislação específica, para Mestrado e Doutorado.

1.5.1. na data prevista para a Prova Didática, o candidato 
entregará uma cópia do(s) título(s) declarado(s) na Ficha de 
Inscrição, conforme abaixo:

a) certificado de conclusão para especialização (lato sensu);
b) diploma, na ausência, certidão de conclusão ou ainda, 

certificado de conclusão para os títulos de Mestrado e Douto-
rado e

1.5.1.1. não será considerada cópia de documento que não 
atender ao previsto nas alíneas anteriores.

1.6. O candidato portador de deficiência participará do 
concurso, juntamente com os demais candidatos, em igualdade 
de condições, no que diz respeito ao conteúdo e avaliação das 
provas.

V - DO JULGAMENTO DAS PROVAS:
1. A Prova Escrita, se aplicada, terá caráter eliminatório, não 

contando seus pontos para a classificação final.
1.1. A avaliação referente à Prova Escrita obedecerá à escala 

de 0 (zero) a 100 (cem) pontos.
2. A avaliação alusiva à Prova Didática obedecerá à escala 

de 0 (zero) a 100 (cem) pontos.
3. A prova de títulos será pontuada de 0 a 45 pontos de 

acordo com critérios abaixo, desde que os referidos cursos 
tenham sido concluídos até o final do período de inscrição:

a) especialização (lato sensu) 10 pontos;
b) mestrado 15 pontos;
c) doutorado 20 pontos;
3.1. os pontos só serão atribuídos para componentes curri-

culares da Base Nacional Comum se vinculados ao componente 
curricular em concurso e, para a Parte Diversificada ou Conteú-
dos Profissionalizantes, se vinculados à área dos componentes 
curriculares em concurso.

3.2. os títulos anteriormente citados, serão computados 
uma única vez, por alínea, sendo vedado, portanto, a cumulativi-
dade de dois cursos na mesma alínea.

3.3. as pontuações a que se referem as alíneas “a”, “b” ou 
“c”, não serão computadas para a Prova de Títulos, quando os 
cursos neles citados fizerem parte dos requisitos de titulação no 
inciso I do Edital.

4. A nota da prova didática será a média das notas atribuí-
das pelos membros da Banca Examinadora.

5. Será considerado aprovado o candidato que obtiver nota 
igual ou superior a 50 (cinquenta) pontos na Prova Didática.

6. A nota final do candidato será a nota da Prova Didática 
acrescida da pontuação na prova de títulos.

VI - DA CLASSIFICAÇÃO, CRITÉRIOS DE DESEMPATE E 
ADMISSÃO:

1. Haverá listas gerais onde constarão todos os candidatos 
aprovados por titulação “Licenciado” e “Graduado”, em confor-
midade com o estabelecido no inciso I deste Edital e lista espe-
cial atinente apenas aos candidatos portadores de deficiência.

1.1. O candidato aprovado e classificado não aproveitado 
para a quantidade de emprego público permanente oferecido 
neste edital, aguardará nova oportunidade de convocação. 
Na vacância e/ou criação de vaga(s), com o número mínimo 
de aulas livres fixadas no artigo 22 da Lei Complementar nº 
1044/2008, respeitada as normas de atribuição de aulas, o can-
didato remanescente, observada a ordem de classificação final, 
será convocado por meio de edital para admissão no emprego 
público permanente.

2. O candidato de uma ETEC, poderá, ser aproveitado em 
outra(s) ETEC´s do Centro Paula Souza, observadas as normas 
internas que disciplinam a escolha e atribuição de aulas.

2.1. O aproveitamento é facultativo ao Diretor de Escola 
Técnica de outra ETEC que solicitará formalmente ao Diretor da 
Escola Técnica possuidora do concurso.

2.2. O Edital de Convocação será providenciado pela ETEC 
possuidora do concurso e obedecerá a ordem de classificação 
final e o disposto no item 3 deste inciso.

3. A admissão obedecerá à ordem de classificação final, 
esgotada a prioridade do licenciado sobre o graduado.

4. 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:

a) - 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;

b) - que tiver maior número de filhos;
c) - casado;
d) - de maior idade em anos completos;
e) - que obtiver maior nota na prova didática
f) - de maior idade, considerando-se os dias após a data 

de aniversário
5. Ao candidato aprovado no concurso público que mante-

nha vínculo empregatício de docente de ETEC com o Ceeteps, 
observado o disposto no item 7 do presente inciso terá:

a) o contrato de trabalho alterado para indeterminado, 
quando for por tempo determinado.

b) ampliação de carga horária quando for ocupante de 
emprego público permanente.

5.1. Ao candidato aprovado em dois ou mais componentes 
e/ou grupos de componentes curriculares, observado o disposto 
no item 7, do presente inciso, preencherá um emprego público 
permanente, com ampliação de carga horária.

6. A admissão far-se-á na classe de Professor, no subquadro 
de empregos públicos permanentes docentes (SQEP – PD), na 
referência P-1, constante no Plano de Carreiras, de Empregos 
Públicos e Sistema Retribuitório dos Servidores do Centro Esta-
dual de Educação Tecnológica Paula Souza – CEETEPS, instituída 
pela Lei Complementar nº 1044, de 13.05.2008, publicada no 
DOE de 14.05.2008.

7. Após a publicação da homologação do concurso em DOE, 
o Diretor de Escola Técnica da ETEC, objetivando preencher o 
emprego público permanente e atribuir as aulas incluídas no 
certame, convocará, por meio de edital divulgado em DOE, o 
candidato aprovado e classificado em todos os componentes e/
ou grupo de componentes curriculares para admissão na classe 
de Professor, observando-se:

a) o item 3 do presente inciso e
b) que as aulas escolhidas e atribuídas sejam as oferecidas 

no edital e no componente e/ou componente(s) curricular(es) 
constante de um grupo de componentes curriculares no qual o 
candidato se inscreveu e obteve êxito.

7.1. se o número de emprego público permanente previsto 
for igual ou superior a 02 (dois), poderá não ser preenchido na 
sua totalidade, em decorrência da quantidade de aulas escolhi-
das e atribuídas ao primeiro classificado.

a) Havendo desistência de aulas, as que restarem não pode-
rão ser inferior a 04(quatro).

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

a) - entrega das documentações exigidas neste edital, que 
declarou possuir à época da inscrição e ainda, aquelas solicita-
das pelo órgão administrativo da ETEC, descritas no Manual de 
Recursos Humanos;

b) - entrega do atestado de saúde ocupacional;
c) - emissão da autorização para lecionar ao classificado na 

titulação “Graduado”, e
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