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9. - Geoindicadores de degradação;
10. - Processos geológico-geotécnicos e relações;
11. - Técnicas de recuperação de áreas degradadas;
12. - Critérios para a seleção de alternativas;
13. - Planos de recuperação ambiental.
6. A seleção será realizada seguindo critérios objetivos, por 

meio de atribuição de notas em provas que serão realizadas em 
uma única fase, na seguinte conformidade:

I. Prova Escrita (peso 1);
II. Prova Didática (peso 1).
6.1. Será eliminado do processo seletivo o candidato que 

não estiver presente no horário de início das provas e no horário 
da ciência das listas de pontos das provas escrita e didática.

7. Prova Escrita:
7.1. A prova escrita, que versará sobre programa do Proces-

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

7.2. A Comissão Julgadora organizará uma lista de dez 
pontos, com base no programa do processo seletivo e dela dará 
conhecimento aos candidatos vinte e quatro horas antes do 
sorteio do ponto. É vedado ao candidato abrir mão desse prazo.

7.3. Será automaticamente excluído do certame o candidato 
que se apresentar após a Comissão Julgadora ter dado conheci-
mento da lista de pontos aos candidatos.

7.4. O candidato poderá propor a substituição de pontos, 
imediatamente após tomar conhecimento de seus enunciados, 
se entender que não pertencem ao programa do edital, cabendo 
à Comissão Julgadora decidir, de plano, sobre a procedência 
da alegação.

7.5. Sorteado o ponto, inicia-se o prazo improrrogável de 
cinco horas de duração da prova.

7.6. Durante sessenta minutos, após o sorteio, será per-
mitida a consulta a livros, periódicos e outros documentos 
bibliográficos.

7.7. As anotações efetuadas durante o período de consulta 
poderão ser utilizadas no decorrer da prova, devendo ser feitas 
em papel rubricado pela Comissão Julgadora e anexadas ao 
texto final.

7.7. A prova, que será lida em sessão pública pelo candida-
to, deverá ser reproduzida em cópias que serão entregues aos 
membros da Comissão Julgadora, ao se abrir a sessão.

8. Prova Didática:
8.1. A Prova Didática será pública, com duração mínima 

de quarenta e máxima de sessenta minutos, e versará sobre 
o programa do processo seletivo, nos termos do art. 137 do 
Regimento Geral da USP.

8.2. A Comissão Julgadora, com base no programa do edi-
tal, organizará uma lista de pontos, da qual os candidatos toma-
rão conhecimento, imediatamente antes do sorteio do ponto.

8.3. O candidato poderá propor substituição dos pontos, 
imediatamente após tomar conhecimento de seus enunciados, 
se entender que não pertencem ao programa do edital, cabendo 
à Comissão Julgadora decidir, de plano, sobre a procedência 
da alegação.

8.4. O sorteio do ponto será feito vinte e quatro horas antes 
da realização da prova didática. É vedado ao candidato abrir 
mão desse prazo.

8.5. O candidato poderá utilizar o material didático que 
julgar necessário.

9. Cada prova será avaliada pelos membros da Comissão 
Julgadora, individualmente.

10. A nota de cada prova variará de zero a dez, com aproxi-
mação até a primeira casa decimal.

11. Serão considerados habilitados os candidatos que alcan-
çarem, da maioria dos examinadores, nota final mínima sete.

12. A classificação dos candidatos será feita por examina-
dor, segundo as notas por ele conferidas. Em caso de empate, o 
examinador fará o desempate.

13. Em caso de empate, a Comissão de Seleção está obri-
gada a desempatar escrevendo uma justificativa a ser apreciada 
pelo CTA, levando em consideração a média global, obtida pelos 
candidatos com todos os examinadores.

14. Os candidatos deverão comparecer no dia 08/06/2016, 
no Serviço de Assistência a Colegiados e Concursos da Escola 
de Engenharia de Lorena, Área I, situada à Estrada Municipal 
do Campinho, s/nº, no prédio da Diretoria, em Lorena, SP, das 
8h30min às 11h30min e das 14h30min às 17 horas, para o 
conhecimento do cronograma das provas. O não compareci-
mento implicará automaticamente na desistência do candidato.

15. O resultado do processo seletivo será proclamado pela 
Comissão Julgadora, imediatamente após o seu término em ses-
são pública e posteriormente será homologado pelo Conselho 
Técnico-Administrativo da EEL/USP.

16. A contratação será por prazo determinado e vigorará 
a partir da data do exercício até 31 de dezembro de 2016, nos 
termos estabelecidos na Resolução no. 5.872, publicada no 
D.O.E. de 29/09/2010, alterada pela Resolução nº 6060/2012, 
publicada no D.O.E de 28/02/2012, com possibilidade de prorro-
gações, desde que a soma dos períodos não ultrapasse o prazo 
de dois anos.

17. Os docentes contratados por prazo determinado fica-
rão submetidos ao Estatuto dos Servidores da Universidade 
de São Paulo, e vinculados ao Regime Geral da Previdência 
Social - RGPS.

18. São condições de admissão:
- Estar apto no exame médico pré-admissional realizado 

pela USP.
- Ser autorizada a acumulação, caso o candidato exerça 

outro cargo, emprego ou função pública.
19. Os candidatos estrangeiros aprovados e indicados para 

o preenchimento da função deverão apresentar, no ato de sua 
contratação, cópia de visto temporário ou permanente, que 
faculte o exercício de atividade remunerada no Brasil.

Maiores informações, bem como as normas pertinentes ao 
processo seletivo, encontram-se à disposição dos interessados 
no Serviço de Assistência a Colegiados e Concursos da Escola de 
Engenharia de Lorena da USP no endereço acima mencionado.

 EDITAL ATAc/EEL/USP – 39 /2016
EDITAL DE ABERTURA DE PROCESSO SELETIVO DOCENTE 

SIMPLIFICADO (E POR TEMPO DETERMINADO) E CONVOCAÇÃO 
PARA AS PROVAS NA ESCOLA DE ENGENHARIA DE LORENA DA 
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO.

O Diretor da Escola de Engenharia de Lorena da Universida-
de de São Paulo (EEL/USP) torna público a todos os interessados 
que, de acordo com o decidido “ad referendum” do Conselho 
Técnico-Administrativo - CTA, estarão abertas pelo prazo de 30 
(trinta) dias, no período de 02 de maio a 31 de maio de 2016, 
de 2ª à 6ª feira, das 8h30min às 11h30min e das 14h30min às 
17 horas, as inscrições para a contratação de 1 (um) docente 
por prazo determinado, como Professor Contratado II (Professor 
Assistente), recebendo o salário de R$ 1.283,91 (outubro/2015), 
em jornada de 12 horas semanais de trabalho, junto ao Depar-
tamento de Ciências Básicas e Ambientais - LOB, na área de 
Planejamento Ambiental e Avaliação de Impacto Ambiental.

1. A Comissão Julgadora será composta, “ad-referendum” 
do CTA, dos seguintes membros: Titulares: Prof.ª Dr.ª Paula 
Cristiane Pinto Mesquita Pardal, do Departamento de Ciências 
Básicas e Ambientais da EEL/USP; Prof. Dr. Francisco José Morei-
ra Chaves, do Departamento de Engenharia Química da EEL/USP 
e Prof. Dr. Messias Boges Silva, do Departamento de Engenharia 
Química da EEL/USP. Suplentes: Prof.ª Dr.ª Érica Leonor Romão, 
do Departamento de Ciências Básicas e Ambientais da EEL/USP; 
Prof. Dr. Leandro Gonçalves de Aguiar, do Departamento de 
Engenharia Química da EEL/USP; Prof. Dr. Fábio Rodolfo Miguel 
Batista, do Departamento de Engenharia Química da EEL/USP; 
Prof. Dr. Félix Monteiro Pereira, do Departamento de Engenharia 

 ESCOLA DE COMUNICAÇÕES E ARTES
 UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
ESCOLA DE COMUNICAÇÕES E ARTES
Comunicado
 - A Congregação da Escola de Comunicações e Artes, 

em reunião ordinária realizada em 27.04.2016, aprovou, em 
votação secreta, a inscrição do Prof. Dr. Hugo Fernando Salinas 
Fortes, ao concurso para a obtenção do título de Livre-Docente 
junto ao Departamento de Artes Plásticas, na especialidade de 
“Expressão Tridimensional”, nos termos do edital 10/2016/ECA, 
publicado no D.O.E. de 27.02.2016. Programa: 01. O esboço e a 
visualização da forma tridimensional; 02. Desenhos de execução: 
recursos gráficos manuais e digitais; 03. Processos escultóricos: 
modelagem, moldagem, cerâmica, desbaste e construção; 04. 
Volume, escala, cor e movimento na escultura; 05. Módulo, mul-
tiplicação, decomposição e recomposição no processo criativo 
da tridimensionalidade; 06. As tradições do conhecimento escul-
tórico; 07. A assemblage, o objeto e os ambientes; 08. O efêmero 
na escultura, aspectos espaciais e temporais; 09. A escultura e 
a paisagem. Ações no espaço urbano; 10. A expansão tecnoló-
gica da cultura: novas materialidades e a desmaterialização; 11. 
Interdisciplinaridade na escultura: pintura, gravura, fotografia e 
outros meios; 12. As práticas e o produto industrial na escultura, 
versus a prática de estúdio; 13. Concepção e execução de peque-
nos e grandes formatos e sua relação no espaço expositivo.

 - Integram a Comissão Julgadora, aprovada em votação 
secreta na mesma sessão, os Profs. Drs: Geraldo de Souza Dias 
Filho/Professor Associado/CAP/ECA, Luiz Fernando Ramos/Pro-
fessor Associado/CAC/ECA, Lucimar Bello Pereira Frange/Profes-
sora Titular/UFU, Celso Fernando Favaretto/Professor Associado/
aposentado/FE, Carlos Roberto Zibel Costa/Professor Associado/
aposentado/FAU, como Membros Titulares e os Profs. Drs: Anna 
Mae Tavares Bastos Barbosa/Professora Titular/aposentada/CAP/
ECA, Mônica Baptista Sampaio Tavares/Professora Associada/
CAP/ECA, Neide Antonia Marcondes de Faria/Professora Titular/
Unesp, Sérgio Régis Moreira Martins/Professor Associado/FAU, 
Lorenzo Mammi/Professor Associado/FFLCH, como Membros 
Suplentes.

 UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
ESCOLA DE COMUNICAÇÕES E ARTES
Comunicado
 - A Congregação da Escola de Comunicações e Artes, 

em reunião ordinária realizada em 27.04.2016, aprovou em 
votação a inscrição do Prof. Dr. Luciano Victor Barros Maluly, ao 
concurso para a obtenção do título de Livre-Docente junto ao 
Departamento de Jornalismo e Editoração, na especialidade de 
“Processos de Produção de Jornalismo”, nos termos do edital 
10/2016/ECA, publicado no D.O.E. de 27.02.2016. Programa: 
1. Jornalismo como forma de apropriação do conhecimento da 
realidade; 2. Fundamentos metódicos da prática jornalística; 
3. Fundamentos éticos da prática jornalística; 4. Fundamentos 
estéticos da produção jornalística; 5. Valores notícia e critérios 
de noticiabilidade; 6. Teorias do jornalismo; 7. Newsmaking 
e rotinas produtivas; 8. Gêneros jornalísticos: informativo, 
interpretativo e opinativo; 9. Função social do jornalismo; 10. 
Reportagem; 11. Jornalismo de precisão e Novo jornalismo; 12. 
Técnicas de entrevista; 13. Jornalismo e opinião pública; 14. 
Jornalismo e públicos especializados; 15. Jornalismo público, 
Jornalismo cívico e Jornalismo colaborativo.

 - Integram a Comissão Julgadora, aprovada em votação 
secreta na mesma sessão, os Profs. Drs: Dennis de Olivei-
ra/Professor Associado/CJE/ECA, Luciano Guimarães/Professor 
Associado/CJE/ECA, Cássia Baldini Soares/Professora Associada/
EE, Paulo Rogério Gallo/Professor Associado/FSP e Paulo Roberto 
Feldmann/Professor Associado/FEA, como Membros Titulares e 
os Profs. Drs: José Coelho Sobrinho/Professor Titular/aposentado/
CJE/ECA, Eneus Trindade Barreto Filho/Professor Associado/CRP/
ECA, Ricardo Alexino Ferreira/Professor Associado/CCA/ECA, 
Adilson Odair Citelli/Professor Titular/CCA/ECA, Victor Aquino 
Gomes Correa/Professor Titular/CRP/ECA, Rogéria Rocha Gon-
çalves/Professora Associada/FFCLRP e Maria Cristina Gobbi/
Professora Associada/Unesp, como Membros Suplentes.

 ESCOLA DE ENGENHARIA DE LORENA
 EDITAL ATAc/EEL/USP – 38 /2016
EDITAL DE ABERTURA DE PROCESSO SELETIVO DOCENTE 

SIMPLIFICADO (E POR TEMPO DETERMINADO) E CONVOCAÇÃO 
PARA AS PROVAS NA ESCOLA DE ENGENHARIA DE LORENA DA 
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO.

O Diretor da Escola de Engenharia de Lorena da Universida-
de de São Paulo (EEL/USP) torna público a todos os interessados 
que, de acordo com o decidido “ad referendum” do Conselho 
Técnico-Administrativo - CTA, estarão abertas pelo prazo de 30 
(trinta) dias, no período de 02 de maio a 31 de maio de 2016, 
de 2ª à 6ª feira, das 8h30min às 11h30min e das 14h30min às 
17 horas, as inscrições para a contratação de 1 (um) docente 
por prazo determinado, como Professor Contratado II (Professor 
Assistente), recebendo o salário de R$ 1.283,91 (outubro/2015), 
em jornada de 12 horas semanais de trabalho, junto ao Depar-
tamento de Ciências Básicas e Ambientais - LOB, na área de 
Conservação Ambiental.

1. A Comissão Julgadora será composta, “ad-referendum” 
do CTA, dos seguintes membros: Titulares: Prof. Dr. Marco Aurélio 
Kondracki de Alcântara, do Departamento de Ciências Básicas 
e Ambientais da EEL/USP; Prof.ª Dr.ª Rita de Cássia Lacerda 
Brambilla Rodrigues, do Departamento de Biotecnologia da EEL/
USP e Prof.ª Dr.ª Tatiane da Franca Silva, do Departamento de 
Biotecnologia da EEL/USP. Suplentes: Prof.ª Dr.ª Maria Bernadete 
de Medeiros, do Departamento de Biotecnologia da EEL/USP; 
Prof.ª Dr.ª Maria Lúcia Caetano Pinto da Silva, do Departamento 
de Engenharia Química da EEL/USP; Prof.ª Dr.ª Marivone Nunho 
Souza, do Departamento de Engenharia Química da EEL/USP; 
Prof.ª Dr.ª Maria Isabel Cristina Tranin, do Departamento de 
Engenharia Civil da FEG/Unesp e Prof. Dr. Antonio Wanderley 
Terni, do Departamento de Engenharia Civil da FEG/Unesp.

2. As inscrições serão feitas pessoalmente ou por procu-
ração na Secretaria do Departamento de Ciências Básicas e 
Ambientais da Escola de Engenharia de Lorena, Área I, situada 
à Estrada Municipal do Campinho, s/nº, em Lorena, SP, devendo 
o candidato estar acompanhado dos seguintes documentos:

I – cópia do documento de identificação (RG ou RGE);
II – prova de que é portador do título de Mestre, outorgado 

ou reconhecido pela USP ou de validade nacional;
III - cópia do título de eleitor e do comprovante de votação 

na última eleição ou prova de pagamento da respectiva multa 
ou a devida justificativa.

2.1. Quando se tratar de inscrição feita por procurador, este 
deverá apresentar seu RG e os documentos do candidato acima 
descritos, além de procuração simples firmada pelo candidato.

3. O processo seletivo terá validade imediata, exaurindo-
se com a convocação e eventual contratação do candidato 
aprovado.

4. O docente aprovado terá como atribuição da função 
ministrar as disciplinas: Recuperação de Áreas Degradadas (LOB 
1226), Ecossistemas Aquáticos e Terrestres (LOB 1230) e Ações 
Mitigadoras de Impactos Ambientais (LOB 1236).

5. O programa do processo seletivo será o seguinte:
1. - Caracterização dos ecossistemas aquáticos, terrestres 

e interfaces;
2. - Diversidade de espécies nos sistemas ecológicos
3. - Sucessão ecológica;
4. - Inventário florestal;
5. - Planos de manejo florestal;
6. - Monitoramento e manutenção de unidades de con-

servação;
7. - Certificação florestal;
8. - Componentes e atributos do meio físico;

 UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

 UNIDADES UNIVERSITÁRIAS

 ESCOLA DE ARTES, CIÊNCIAS E 
HUMANIDADES
 ESCOLA DE ARTES, CIÊNCIAS E HUMANIDADES
Edital EACH/ATAC/30/2016- Abertura de inscrições
Programa de Aperfeiçoamento de Ensino – PAE - 2º Semes-

tre de 2016
De conformidade com a Portaria GR-3.588, de 10.05.2005, 

comunicamos a abertura de inscrições, no período de 02 a 31 
de maio de 2016, para participar do Estágio Supervisionado em 
Docência, na Escola de Artes, Ciências e Humanidades (EACH), 
referente ao segundo semestre de 2016. As inscrições serão 
feitas exclusivamente via Sistema Janus.

Poderão candidatar-se alunos regularmente matriculados 
em programas de pós-graduação, nível mestrado ou doutorado 
da Universidade de São Paulo que tenham obrigatoriamente 
concluído ou estejam cursando a etapa de Preparação Pedagó-
gica (com final até 30/06/2016).

Alunos de mestrado que já receberam bolsa PAE por dois 
semestres e alunos de doutorado que já receberam bolsa por 
quatro semestres, só poderão se candidatar como “estagiário 
voluntário”. A integração do aluno no Programa será feita 
mediante participação em plano de trabalho a ser desenvolvido 
em disciplina de graduação, sob a supervisão do professor res-
ponsável pela mesma.

A relação de disciplinas oferecidas e seus respectivos 
docentes será disponibilizada na página do PAE no site da EACH 
no dia 29 de abril de 2016.

Procedimentos para inscrição:
Poderão candidatar-se alunos regularmente matriculados 

nos cursos de Mestrado e Doutorado da Universidade de São 
Paulo, cuja data limite para depósito de dissertação ou tese 
seja posterior a 30 de novembro de 2016. As inscrições serão 
realizadas pelo Sistema Janus e ocorrerão nas seguintes etapas:

1 – O aluno entra em contato com o docente responsável 
ou ministrante da disciplina de Graduação na qual tem interesse 
e, juntos, elaboram o Plano de Trabalho.

2 – O aluno realiza a inscrição online via Sistema Janus no 
período de 02 a 31 de maio de 2016. Não serão aceitas inscri-
ções online ou presenciais após essa data.

2.1 Nos casos em que o aluno realizou Curso ou Ciclo de 
Palestras como Preparação Pedagógica, deverá encaminhar 
cópia do certificado pelo e-mail pae-each@usp.br durante o 
período de inscrição.

3 – O supervisor e o orientador avalizam as inscrições via 
Sistema Janus no período de 02 de maio a 10 de junho de 2016.

Os candidatos serão selecionados e classificados pela 
Comissão PAE/EACH obedecendo à seguinte ordem de prio-
ridade:

1. - Alunos de Pós-Graduação da EACH com bolsa CAPES, 
desde que já não tenham usufruído da bolsa PAE no decorrer 
de seu atual curso de pós-graduação, sendo uma vez para o 
Mestrado e duas vezes para o Doutorado;

2. - Alunos de pós-graduação da EACH que estejam em 
condição de dedicação exclusiva ao curso de pós-graduação, 
ou seja, sem atual vínculo empregatício, em lista de espera por 
bolsas no Programa.

3. - Alunos de Pós-Graduação da EACH com bolsas de qual-
quer agência de fomento, incluindo bolsa Capes, mas já tendo 
usufruído da bolsa PAE pelo menos uma vez para alunos de 
Mestrado, e pelo menos duas vezes para alunos de Doutorado.

4. - Alunos de pós-graduação da EACH sem bolsa que não 
atendam os requisitos do critério 2;

5. - Alunos de pós-graduação de outras unidades da USP, 
com bolsa de qualquer agência, com prioridade para alunos 
de Doutorado;

6. - Alunos de pós-graduação de outras unidades da USP, 
sem bolsa, com prioridade para alunos de Doutorado.

Em caso de empate serão utilizados os seguintes critérios de 
avaliação para o desempate:

1º) Número de alunos da disciplina por turma e por profes-
sor. No caso de mais de um professor na mesma turma, o núme-
ro de alunos será dividido entre os docentes com finalidade de 
cálculo para obtenção de bolsista PAE.

2º) Carga horária total do professor na graduação e pós-
graduação.

3º) Súmula CT&A do Currículo Lattes.
4º) Cota por curso de graduação.
5º) Média de graduação do aluno.
As atividades do aluno deverão ser compatíveis com suas 

atividades na pós-graduação e terão a carga horária de 6 (seis) 
horas semanais.

Os candidatos selecionados pela Comissão Coordenadora 
do PAE/EACH serão comunicados por email, no endereço 
constante na ficha de inscrição, e terão cinco dias úteis, a 
contar do envio deste email, para informar à Comissão PAE/
EACH (via e-mail ou presencial) o número de conta corrente no 
Banco do Brasil, caso não tenha informado na inscrição. O não 
cumprimento do prazo implica em cancelamento da inscrição 
do candidato.

O estagiário bolsista ou voluntário deverá entregar no 
Serviço de Pós-Graduação a folha de frequência preenchida e 
assinada por ele e pelo supervisor até o dia 20 de cada mês, 
sob pena de cancelamento do pagamento e da emissão do 
Certificado/Declaração.

Ao término do estágio, o aluno elaborará um relatório, 
segundo modelo disponível em http://www5.each.usp.br/pae/, 
com base nos seguintes itens: Atividades desenvolvidas; Ava-
liação sobre o desempenho do plano; e sugestões para o PAE. 
Este relatório será apreciado por seu supervisor no Programa, 
pela Comissão PAE da EACH e pela Comissão Central do PAE. 
O relatório deverá ser entregue até 30 dias após o término do 
estágio, sob pena de cancelamento de emissão do Certificado/
Declaração. A conclusão do estágio, com aproveitamento, dará 
ao aluno direito de solicitar aproveitamento de créditos no 
programa de pós-graduação em que estiver matriculado, ficando 
a critério da CCP a decisão de aprovação. Também dará direito 
a um certificado de participação no PAE, quando da primeira 
participação, e de declaração nas demais participações.

Por sua participação, o aluno que não tenha vínculo empre-
gatício com a Universidade, poderá receber auxílio financeiro 
mensal (dependendo da disponibilidade de recursos financeiros 
da USP), cujo valor, na tabela de vencimentos da Universidade 
de São Paulo, corresponde a 50% da referência mais mérito de 
Assistente em Regime de Turno Parcial (RTP). O valor da bolsa 
auxílio para o primeiro semestre de 2016 é de R$ 641,96 (seis-
centos e quarenta e um reais e noventa e seis centavos).

A participação no Programa não estabelecerá vínculo 
empregatício com a Universidade de São Paulo, porém o candi-
dato aprovado estará segurado contra acidentes pessoais.

O estágio terá duração de 5 (cinco) meses, com início em 
01/07/2016 e término em 30/11/2016.

Casos omissos serão decididos pela Comissão PAE da Escola 
de Artes, Ciências e Humanidades – EACH – USP.

Outras informações poderão ser obtidas pessoalmente no 
Serviço de Pós-Graduação ou através do e-mail pae-each@
usp.br.

6. Componente curricular: Segurança nos Processos Indus-
triais

Candidato(s) Aprovado(s)
N° de Inscrição/ Nome/ RG/ Nota/ Classificação Final
-Graduado(s)
001/ Luis Ricardo Oliveira Santos/ 29.270.810-5/ 77,00/ 1º
004/ Weider Luiz Moreira/ 22.569.394-X/ 56,30/ 2º
Candidato(s) Não Aprovado(s)
Nº de Inscrição/ RG/ Nota
003/ 44.339.734-X/ 45,00
*
 ETEC ABDIAS DO NASCIMENTO, SÃO PAULO
PROCESSO SELETIVO DE DOCENTES, NOS TERMOS DO 

COMUNICADO CEETEPS N° 1/2009, E SUAS ALTERAÇÕES.
AVISO N° 224/02/2015 DE 24/02/2016. PROCESSO N° 

1491/2015.
DESPACHO DO DIRETOR DE ESCOLA TÉCNICA DE 

28/04/2016.
O Diretor de Escola Técnica da ETEC Abdias do Nascimento, 

no uso das atribuições conferidas por meio do § 1º do artigo 3º 
da Deliberação CEETEPS nº 2/2009 e nos termos do item 8 do 
inciso IX do Comunicado CEETEPS-1, de 30.01.2009, publicado 
no DOE de 31.01.2009, PRORROGA, a partir de 19/05/2016, 
a validade dos processos seletivos no componente curricular 
1. Educação Física; 2. Matemática; 8. Análise de Sistemas; 9. 
Operação de Software Aplicativo; 13. Marketing; 15. Gestão de 
Pessoas; 16. Logística Reversa; 18. Planejamento, Programação 
e Controle da Produção; 24. Poluição Atmosférica e Mudanças 
Climáticas; 25. Tecnologia de Processos.

*
 ETEC TAKASHI MORITA – SÃO PAULO
PROCESSO SELETIVO DE DOCENTES, NOS TERMOS DO 

COMUNICADO CEETEPS N° 1/2009, E SUAS ALTERAÇÕES.
AVISO Nº 200/01/2015, de 02/03/2015 - Processo nº 

1342/2015
DESPACHO DO DIRETOR DE ESCOLA TÉCNICA DE 

28/04/2016.
O Diretor de Escola Técnica da ETEC TAKASHI MORITA, no 

uso das atribuições conferidas por meio do § 1º do artigo 3º da 
Deliberação CEETEPS nº 2/2009 e nos termos do item 8 do inciso 
IX do Comunicado CEETEPS-1, de 30.01.2009, publicado no DOE 
de 31.01.2009, PRORROGA, a partir de 07/05/2016, a validade 
dos processos seletivos nos componentes curriculares: 1. Língua 
Portuguesa, Literatura e Comunicação Profissional; 2. História; 4. 
Eletricidade Básica; 5. Instalações Elétricas; 6. Sistemas Automa-
tizados; 8. Gestão de Transportes; 11. Operações Financeiras; 12. 
Processos Estatísticos de Pesquisa.

*
 ETEC ZONA SUL – SÃO PAULO
PROCESSO SELETIVO DE DOCENTES, NOS TERMOS DO 

COMUNICADO CEETEPS N° 1/2009, E SUAS ALTERAÇÕES.
AVISO Nº 134/01/2016, DE 28/01/2016. PROCESSO Nº 

1505/2016.
RETIFICAÇÃO DO AVISO DE RESULTADO DA AULA TESTE E 

CLASSIFICAÇÃO FINAL, PUBLICADO NO D.O.E. DE 19/03/2016, 
SEÇÃO I, PÁGINA 165.

11. Componente curricular: Geografia
Candidatos Aprovados
Nº de Inscrição/ Nome/ RG/ Nota/ Classificação Final
- Licenciado
ONDE SE LÊ:
001-ZS/Adilene Gomes de Santana/39.839.712-0/91,00/1º;
LEIA-SE
001-ZS/Aldilene Gomes de Santana/39.839.712-0/91,00/1º;
*
 ETEC DR. JOSÉ LUIZ VIANA COUTINHO, JALES
PROCESSO SELETIVO DE DOCENTES, NOS TERMOS DO 

COMUNICADO CEETEPS N° 1/2009, E SUAS ALTERAÇÕES.
AVISO N° 073/02/2016 de 16/02/2016. Processo n° 

0626/2016
DESPACHO DO DIRETOR DE ESCOLA TÉCNICA DE 

27/04/2016
O Diretor de Escola Técnica da ETEC DR. JOSÉ LUIZ VIANA 

COUTINHO, no uso das atribuições conferidas por meio do § 1º 
do artigo 3º da Deliberação CEETEPS – 2/2009, HOMOLOGA os 
Processos Seletivos de docentes; nos componentes curriculares: 
2. Física; 3. Língua Estrangeira Moderna - Inglês; 4. Química; 6. 
Instalações Rurais, Mecânica e Mecanização Agrícola; 8. Saúde 
e Segurança no Trabalho Rural; 9. Uso Sustentável do Solo e da 
Água; 10. Viveiricultura e Cultivo Protegido; 11. Contabilidade 
Tributária e Fiscal; 12. Tópicos Especiais de Contabilidade; 13. 
Instalação e Manutenção de Computadores; 18. Estrutura e 
Instalação de Computadores; 21. Psicologia Organizacional; 22. 
Legislação e Relações Trabalhistas; 23. Psicologia e Processo 
de Motivação e Liderança; e considerando a não ocorrência de 
candidatos inscritos, aprovados e os ausentes, ENCERRA, nos 
componentes curriculares: 1. Artes; 5. Sociologia; 7. Processa-
mento de Produtos Agropecuários; 14. Redes de Comunicação 
de Dados; 15. Tecnologias para Mobilidade; 16. Aplicativos para 
Projetos; 17. Eletricidade; 19. Administração em Marketing; 20. 
Marketing Institucional.

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

COMUNICADO CEETEPS N° 1/2009, E SUAS ALTERAÇÕES.
AVISO N° 248/01/2016 DE 2403/2016. PROCESSO N° 

1352/2016.
AVISO DE RESULTADO DA AULA TESTE E CLASSIFICAÇÃO 

FINAL
O Diretor de Escola Técnica da “Etec de Cerquilho”, faz 

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

1. Componente curricular: Aplicativos Informatizados
Candidato(s) Aprovado(s)
N° de Inscrição/ Nome/ RG/ Nota/ Classificação Final
- Graduado(s)
002/ Denis Aparecido Nogueira de Deus/ 40.863.959-3/ 

75,00/ 1°
Candidato(s) Ausente(s)
N° de Inscrição/ RG
004/ 40.560.991-7
2. Componente curricular: Inglês Instrumental
Candidato(s) Não Aprovado(s)
N° de Inscrição/ Nome/ RG/ Nota/ Classificação Final
- Licenciado(s)
003/ Carolina Aparecida Vieira/ 43.450.227-3/ 73,60/ 1º
3. Componente curricular: Desenho de Moda II
Candidato(s) Ausente(s)
N° de Inscrição/ Nome/ RG/ Nota/ Classificação Final
- Graduado(s)
001/ Roberto Luiz de Almeida Junior/ 30.543.126-2/ 51,30/ 

1º
*
 *
ETEC DE ARAÇATUBA, ARAÇATUBA
CLASSE DESCENTRALIZADA NO MUNICÍPIO DE GUARA-

RAPES
PROCESSO SELETIVO DE DOCENTES, NOS TERMOS DO 

COMUNICADO CEETEPS N° 1/2009, E SUAS ALTERAÇÕES.
AVISO Nº 165/15/2015 DE 04/12/2015. PROCESSO N° 

0690/2016.
DESPACHO DO DIRETOR DE ESCOLA TÉCNICA DE 

26/04/2016.
O Diretor de Escola Técnica da ETEC de Araçatuba, no uso 

das atribuições conferidas por meio do § 1º do artigo 3º da 
Deliberação CEETEPS-2/2009, considerando a não ocorrência 
de candidatos inscritos, ENCERRA, no componente curricular 1. 
Desenvolvimento e Design de Websites I.

*


