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COMPONENTE CURRICULAR – QUANTIDADE DE EMPREGO 
PÚBLICO PERMANENTE PREVISTO / TOTAL DE AULAS LIVRES

COMPONENTE CURRICULAR: 7. Língua Portuguesa e Lite-
ratura – 01 / 04

LICENCIADO
NOME / D.I – TIPO / CLASSIFICAÇÃO
097 / Daiane Freitas Guimarães Gonçalves / 34.202.107-

2 – R.G/. 2°
*
 *
ETEC DR. JOSÉ LUIZ VIANA COUTINHO - JALES
CLASSE DESCENTRALIZADA DA ESCOLA DEPUTADO 

OSVALDO DE CARVALHO
CONCURSO PÚBLICO DE DOCENTES - EDITAL Nº 

073/02/2014 - PROCESSO Nº 1892/2014
EDITAL DE DEFERIMENTO E INDEFERIMENTO DE INSCRI-

ÇÕES E CONVOCAÇÃO PARA A PROVA DIDÁTICA.
 - O Diretor de Escola Técnica da ETEC DR. JOSÉ LUIZ VIANA 

COUTINHO, comunica aos candidatos abaixo relacionados o 
deferimento e indeferimento das inscrições e convoca para a 
Prova Didática, a ser realizada na ETEC DR. JOSÉ LUIZ VIANA 
COUTINHO, sita na Chácara Municipal, s/nº, Córrego do Tambory, 
Jales. Os candidatos convocados atenderão ao disposto nos 
subitens 1.1.4, 1.1.4.1 e quando for o caso, o subitem 1.5.1 do 
inciso IV, do Edital de Abertura de Inscrições.

- COMPONENTE CURRICULAR: 1. CÁLCULOS FINANCEIROS
INSCRIÇÃO(ÕES) DEFERIDA(S):
Nº de Inscrição/Nome/ D.I. - Tipo/Data/Horário:
012/CLEBER DE OLIVEIRA/41.530.171-3 – RG/26-05-

2014/14h15;
013/RAFAEL ANTONIO DOS REIS/41.358.074-X – RG/26-

05-2014/15h00;
014/ALINE SOARES DA SILVA/33.423.740-3 – RG/26-05-

2014/15h45;
- RELAÇÃO DOS 3 (TRÊS) TEMAS PARA A PROVA DIDÁTICA:
1. Conceitos fundamentais:
* introdução;
* regimes de capitalização;
* juros, lucros, taxas e spreads;
* distinção entre capitalização composta e capitalização 

simples
2. Modelos de capitalização simples:
* abordagem geral;
* juros simples diários;
* reciprocidade durante o período de empréstimo;
3. Modelos de capitalização composta – montante, capital 

acumulado ou valor futuro (F):
* juros compostos (J);
* taxa efetiva e taxa nominal;
* taxa instantânea de rendimento;
Tempo de duração máxima da Prova Didática: 30 minutos.
- COMPONENTE CURRICULAR: 2. TÓPICOS CONTEMPORÂ-

NEOS DE CONTABILIDADE
INSCRIÇÃO(ÕES) DEFERIDA(S):
Nº de Inscrição/Nome/ D.I. - Tipo/Data/Horário:
003/MARCOS ANTONIO REIS/24.166.846-3 – RG/26-05-

2014/17h15;
009/ELVIO DELCOL ZANA/40.592.469-0 – RG/26-05-

2014/18h00;
011/CLEBER DE OLIVEIRA/41.530.171-3 – RG/26-05-

2014/18h45;
- RELAÇÃO DOS 3 (TRÊS) TEMAS PARA A PROVA DIDÁTICA:
1. Contabilidade Internacional:
* causa das diferenças internacionais;
* vantagens e desvantagens da harmonização contábil 

internacional;
* porque adotar normas internacionais de Contabilidade;
2. Contabilidade do 3.º setor: Plano de Contas:
* estrutura do Plano de Contas;
* fluxo contábil das operações típicas;
* contabilização das doações subvenções, contribuições e 

auxílios recebidos pelas entidades sem fins lucrativos;
3. Contabilidade Gerencial:
* aspectos fundamentais da Contabilidade Gerencial;
* a Contabilidade Gerencial e os sistemas de informações 

gerenciais;
* custeio de produtos e serviços para decisões gerenciais;
* gestões estratégicas de custos;
Tempo de duração máxima da Prova Didática: 30 minutos.
- GRUPO DE COMPONENTES CURRICULARES: 3. LÓGICA 

DE PROGRAMAÇÃO; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COM-
PUTADORES

INSCRIÇÃO(ÕES) DEFERIDA(S):
Nº de Inscrição/Nome/ D.I. - Tipo/Data/Horário:
001/FÁBIO ROCHA DE OLIVEIRA/47.332.259 – RG/27-05-

2014/08h30;
002/EVELYN KETHERINE RAMOS MATOS/29.485.977-9 – 

RG/27-05-2014/09h15;
004/JOSÉ PAULO CODINHOTO/47.956.406-1 – RG/27-05-

2014/10h00;
005/CINDY VIALE BERTI/47.607.621 – RG/27-05-

2014/10h45;
006/ELTON HENRIQUE BONFIM MONTEIRO/47.108.909-6 – 

RG/27-05-2014/11h30;
007/RAFAEL LOURO MARTINS/46.164.949-4 – RG/27-05-

2014/12h15;
008/LENNON GARCIA DIAS BRAVO/47.109.488-2 – RG/27-

05-2014/13h30;
010/EDUARDO LOPES DA CRUZ/44.526.717-3 – RG/27-05-

2014/14h15;
015/TAYLSON MOLINA MARTINEZ/46.147.053-6 – RG/27-

05-2014/15h00;
016/JORGE ANTONIO DE SOUZA NONES/46.143.509-3 – 

RG/27-05-2014/15h45;
017/RODRIGO MARTINELLI SHIBATA/27.651.097-5 – 

RG/27-05-2014/16h30;
- RELAÇÃO DOS 3 (TRÊS) TEMAS PARA A PROVA DIDÁTICA:
1. Estruturas de Controle: Sequencial; Condicional; Repeti-

ção (Linguagem de Apoio: C#)
2. Princípios de funcionamento de processadores, tipos e 

fabricantes.
3. Conexão física dos componentes que formam o com-

putador.
Tempo de duração máxima da Prova Didática: 30 minutos.
*
 *
ETEC DONA SEBASTIANA DE BARROS – SÃO MANUEL
CONCURSO PÚBLICO DE DOCENTES – EDITAL Nº 

102/01/2014 – PROCESSO Nº 0317/2014
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 01.
 - O Diretor de Escola Técnica da ETEC Dona Sebastiana de 

Barros, em face da publicação da homologação do(s) certame(s) 
público(s) no DOE de 14/05/2014, CONVOCA o(s) candidato(s), 
abaixo relacionado(s), para manifestar(em)-se quanto ao(s) 
preenchimento(s) do(s) emprego(s) público(s) permanente(s), 
escolha, atribuição de aulas e admissão na classe de Professor.

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

 - A manifestação e a escolha de aulas obedecerá rigorosa-
mente a ordem de classificação dos candidatos. Após a mani-
festação e posterior escolha e atribuição das aulas o candidato 
não aproveitado aguardará nova oportunidade de Convocação.

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

Endereço: Fazenda da Serra s/n

 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, 
CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

 CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 
TECNOLÓGICA PAULA SOUZA

 *
ETEC PROF. JOSÉ SANT’ANA DE CASTRO – CRUZEIRO
CONCURSO PÚBLICO DE AUXILIAR DE DOCENTE I, Nº 

077/01/2014 - PROCESSO Nº 1761/2014
EDITAL DE RESULTADO DA PROVA ESCRITA E CONVOCA-

ÇÃO PARA A PROVA PRÁTICA
 - O Diretor de Escola Técnica da ETEC PROF. JOSÉ 

SANT’ANA DE CASTRO, comunica ao(s) candidato(s) abaixo 
relacionado(s) o resultado da prova teórica e convoca para a 
prova prática, a ser realizada no dia 23/05/2014, às 14h00, 
nas dependências da escola, sita a Rua Dr. Othon Barcellos, s/
nº - centro, Cruzeiro/SP.

 - O candidato deverá comparecer no local, com antece-
dência mínima de 30 (trinta) minutos munidos de protocolo de 
inscrição e cédula de identidade (original). A prova prática terá 
duração de 30 (trinta) minutos.

a. Área de atuação: INFORMÁTICA
CANDIDATO(S) QUALIFICADO(S):
Nº DE INSCRIÇÃO/NOME/RG/NOTA
005/Fabiano Sinhorelli Damasceno/28.424.393-0/68,64
009/Thales Henrique dos Santos Ferreira/32.311.193-2/66,00
011/Bruno Cyrino Pinheiro/12352305-2/60,72
014/Francisco Jaime Oliveira Ferreira da Silva/47.081.952-

2/55,44
015/Marcos Batista dos Santos Silva/43.870.676-6/58,08
019/Felipe Fidel Lobo Monteiro/48.549.048-1/58,08
CANDIDATO(S) NÃO QUALIFICADO(S)
Nº DE INSCRIÇÃO/RG/NOTA
001/42.495.205-1/36,96
002/40.896.476-5/34,32
006/53.425.696-X/21,12
010/29.961.540-6/42,24
012/45.896.115-2/44,88
013/47.796.491-8/44,88
016/40.504.067-2/29,04
017/43.209.661-9/39,6
018/40.503.929-3/34,32
CANDIDATO(S) AUSENTE(S)
Nº DE INSCRIÇÃO/RG
003/45.451.059-7
004/41.681.419-0
008/49.571.745-9
ATIVIDADE PRÁTICA A SER DESENVOLVIDA
Redes de computadores: Topologias de redes, meios físicos, 

Sistemas de comunicação e meios de transmissão, Normas 
convenções instrumentos de aferição e certificação de cabos de 
rede, Componentes de redes: equipamentos de transmissão e 
controle de dados, Protocolos de comunicação: IPv4, endereça-
mento de redes e máscaras de sub-redes, Roteamento, Configu-
ração de aplicações de redes, Segurança de redes, Redes sem fio, 
Sistemas operacionais de rede, Virtualização.

Manutenção de computadores: Placas-mães, placas auxi-
liares, processadores, memórias, HDs, fontes de alimentação, 
SETUP, limpeza dos componentes, periféricos, formatação, siste-
mas de arquivos, BIOS, Windows e Linux.

*
 *
ETEC DR. LUIZ CÉSAR COUTO - QUATÁ
CONCURSO PÚBLICO DE DOCENTES - EDITAL Nº 

080/01/2014 –
PROCESSO Nº 3374/2014
EDITAL DE DEFERIMENTO E INDEFERIMENTO DE INSCRI-

ÇÕES E CONVOCAÇÃO PARA A PROVA DIDÁTICA.
 - O Diretor de Escola Técnica da ETEC DR. LUIZ CÉSAR 

COUTO, comunica aos candidatos abaixo relacionados o defe-
rimento e indeferimento das inscrições e convoca para a Prova 
Didática, a ser realizada na ETEC DR. LUIZ CÉSAR COUTO, sita 
na Rodovia SPV052-Antonio Farinasso – km 03, Quatá-SP. Os 
candidatos convocados atenderão ao disposto nos subitens 
1.1.4, 1.1.4.1 e quando for o caso, o subitem 1.5.1 do inciso IV, 
do Edital de Abertura de Inscrições.

- COMPONENTE CURRICULAR: 1. NORMALIZAÇÃO EM 
SEGURANÇA DO TRABALHO

INSCRIÇÕES DEFERIDAS:
Nº de Inscrição/Nome/ D.I. - Tipo/Data/Horário:
080/003/Ricardo Antonio Martins/30.189.382-2/

RG/22/05/2014/8:00h
- RELAÇÃO DOS 3 (TRÊS) TEMAS PARA A PROVA DIDÁTICA:
1. .NR 10 – segurança em eletricidade: segurança em insta-

lações elétricas desenergizadas e energizadas.
2. NR 26 – sinalização de segurança: cores na Segurança 

do Trabalho.
3. NR 21 – trabalho a céu aberto: obrigações – abrigos e 

condições sanitárias.
Tempo de duração máxima da Prova Didática: 20 minutos.
- COMPONENTE CURRICULAR: 2. PRÁTICAS EM CIÊNCIAS 

DA TERRA
INSCRIÇÕES DEFERIDAS:
Nº de Inscrição/Nome/ D.I. - Tipo/Data/Horário
080/001/Adriana de Oliveira Guido/25.462.479-0-1/

RG/22/05/2014/08:30 h
080/002/Bruno Correia Brito/25.446.519-5/

RG/22/05/2014/09:00h
080/004/Reginaldo Mendes da Silva/45.219.356-

4/22/05/2014/RG/09:30h
080/005/Caruline Zaccheo Dalla Pria/30.996.660-

7/22/05/2014/10:00 h
- RELAÇÃO DOS 3 (TRÊS) TEMAS PARA A PROVA DIDÁTICA:
1. A dinâmica interna e a Teoria das Placas Tectônicas: 

Conceitos de Pedologia e edafologia;
2. Bacias hidrográficas brasileiras, escoamento superficial, 

padrões de drenagem, hierarquia fluvial; os rios:
- tipos de rios e vales;
- nomenclatura fluvial;
3. Dinâmica climática brasileira;
Tempo de duração máxima da Prova Didática: 20 minutos.
*
 *
ETEC DE BARUERI - BARUERI
CONCURSO PÚBLICO DE DOCENTES – EDITAL Nº 

245/01/2013 PROCESSO N° 8672/2013
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 03
 - O Diretor de Escola Técnica Estadual de Barueri em 

face da ocorrência de vaga(s) e aulas livres, CONVOCA o(s) 
candidato(s), abaixo relacionado(s), no dia 22/05/2014, às 
15h00, para manifestar(em)-se quanto ao(s) preenchimento(s) 
do(s) emprego(s) público(s) permanente(s), escolha, atribuição 
de aulas e admissão na classe de Professor.

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

 - A manifestação e a escolha de aulas obedecerá rigorosa-
mente a ordem de classificação dos candidatos. Após a mani-
festação e posterior escolha e atribuição das aulas o candidato 
não aproveitado aguardará nova oportunidade de Convocação.

 - O candidato que não atender à convocação, recusar o 
emprego público, deixar de entrar em exercício ou não entregar 
a documentação para formalizar a admissão, terá exaurido os 
direitos decorrentes desta convocação

ETEC DE BARUERI
Endereço: Rua João Batista Soares, 440 – Novo Centro 

Comercial – Barueri - SP

5. - Após o julgamento da prova, serão elaboradas duas 
listas, 01 (uma) geral, com a relação de todos os candidatos 
aprovados e 01 (uma) especial, com a relação dos portadores de 
deficiência aprovados.

6. - As vagas reservadas nos termos do artigo 1º da Lei 
Complementar 683/92, ficarão liberadas se não tiver ocorrido 
inscrição no Concurso Público, ou aprovação de candidatos 
portadores de deficiência.

7. - Na hipótese prevista no parágrafo anterior, será elabo-
rada somente 01 (uma) lista de classificação geral, prosseguindo 
o Concurso Público nos seus ulteriores termos.

8. - O resultado final do Concurso Público, com a indicação 
da classificação obtida, nome dos candidatos, número do CPF e 
nota final, será publicado no Diário Oficial do Estado.

9. - O Superintendente do HCRP homologará o Concurso 
Público, a vista do relatório apresentado, a partir da publicação 
do resultado final.

XIV - DA VALIDADE
1. - O prazo de validade do Concurso Público será de 02 

(dois) anos, a contar da data de sua homologação. Podendo, a 
exclusivo critério da Administração do Hospital, ser prorrogado 
por igual período.

XV - DA CONVOCAÇÃO E DA ADMISSÃO
1. - Dentro das necessidades do Hospital, serão convocados 

os candidatos habilitados, obedecendo à rigorosa ordem de 
classificação, através de:

a) -  Edital publicado na Imprensa Oficial do Estado, e
b) -  Carta encaminhada ao endereço do candidato,
2. - A convocação será feita a fim de que o candidato mani-

feste anuência em relação às finalidades específicas de trabalho 
do Hospital, e o não atendimento da convocação implicará na 
desistência do candidato.

3. - É responsabilidade do candidato, manter seu endereço 
e telefone atualizados para viabilizar os contatos necessários, 
sob-risco de, caso seja convocado perder o prazo para compa-
recimento.

4. - O Hospital das Clínicas não se responsabiliza por even-
tuais prejuízos ao candidato decorrentes de:

a) endereço não atualizado;
b) endereço de difícil acesso;
c) correspondência devolvida pela Empresa de Correios 

e Telégrafos - ECT por razões diversas de fornecimento e/ou 
endereço errado do candidato;

d) correspondência recebida por terceiros.
5. - O Hospital se reserva o direito de não admitir o candida-

to que já tenha sido seu servidor, cujo desempenho anterior não 
recomende sua nova contratação ou que tenha sido demitido do 
Serviço Público como medida disciplinar.

6. - Os candidatos convocados na forma do item 1 deste 
Capítulo, serão submetidos a exame de saúde admissional, a ser 
realizado por Serviço Especializado em Medicina do Trabalho, 
indicado por este Hospital.

7. - Os documentos comprobatórios do atendimento dos 
requisitos anteriormente citados deverão ser entregues por 
ocasião da admissão, sendo condição indispensável para que 
essa se efetive.

XVI - DA ADMISSÃO
1. - A admissão estará condicionada ao atendimento das 

exigências abaixo:
a) - Possuir idade mínima de 18 (dezoito) anos completos 

até a data da admissão;
b) - Apresentação dos documentos exigidos no item III - 

DOS REQUISITOS PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO
c) - Apresentação dos documentos exigidos no item IV - DAS 

INSCRIÇÕES
d) - Declaração de Antecedentes Criminais, recente, expe-

dida pela Secretaria da Segurança Pública do Estado de São 
Paulo e pela Secretaria da Segurança Pública do seu Estado de 
residência, caso resida em outro Estado.

e) - Carteira do Conselho de Classe do Estado de São Paulo 
quando a função exigir.

2. - A não apresentação dos documentos, na data fixada, eli-
minará o candidato do Concurso Público, anulando-se todos os 
atos decorrentes da inscrição, sem prejuízo das sanções penais 
aplicáveis à falsificação da declaração.

XVI - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
1. - As informações prestadas na ficha de inscrição são de 

inteira responsabilidade do candidato, podendo a FAEPA, excluir 
do Concurso Público aquele que a preencher com dados incorre-
tos, bem como aquele que prestar informações inverídicas, ainda 
que o fato seja constatado posteriormente.

2. - A inexatidão das afirmativas ou a irregularidade de 
documentos, ainda que verificadas posteriormente, eliminarão 
o candidato do Concurso Público, anulando-se todos os atos 
decorrentes da inscrição.

ANEXO I – PROGRAMA DA PROVA
O Programa inclui em termos gerais aspectos clínicos, diag-

nóstico diferencial, fisiopatologia, tratamento e complicações 
referentes aos temas:

– - Migrânea.
– - Cefaléia do tipo tensional.
– - Cefaléias em salvas e outras cefaléias trigêmino-

autonômicas
– - Cefaléia atribuída à doença vascular craniana ou cervical
– - Cefaléia atribuída a uma substância ou a sua retirada
– - Cefaléia atribuída a trauma craniano ou cervical
– - Cefaléia atribuída a transtorno intracraniano não-

vascular
– - Técnicas de bloqueios de nervos periféricos cranianos
– - Dor neuropática
– - Dor miofascial
ANEXO II – ESQUEMA DE VALORIZAÇÃO DE TÍTULOS
1. Cursos realizados
a) – Estágios em cefaléia
- Valor por estágio - 3,0
- Máximo computável neste item - 6,0
b) - Pós-graduação concluída:
- Mestrado - 1,0
- Doutorado - 2,0
Máximo computável neste item - 3,0
2. Títulos:
Membro Titular da Sociedade Brasileira de Cefaléia - 1,0
3. Atividades Profissionais
- Atividade profissional após o término da residência médica 

em Neurologia  - 1,0
- Titulo de Especialista em Neurologia  - 1,0
- Máximo computável neste item -   - 2,0
4. - Trabalhos publicados ou aceitos para publicação na 

área de Cefaléia:
a) - revistas internacionais:
Valor por publicação - 1,5
- Máximo computável neste item -   - 3,0
b) - revistas nacionais indexadas ou das sociedades de 

especialidade:
Valor por publicação - 1,0
- Máximo computável neste item -   - 2,0
5. Participação em congressos de Cefaléia
- Apresentação de tema-livre, palestra, conferência, partici-

pação em mesas-redondas em congressos de cefaléia
Valor por evento - 1,0
- Máximo computável neste item - 3,0

Clínicas de Ribeirão – Campus Universitário – Monte Alegre – 
Ribeirão Preto - SP;

5. - A AVALIAÇÃO DE CURRÍCULO:
a) - Será avaliada na escala de 0 (zero) a 20 (vinte) pontos 

e terá caráter CLASSIFICATÓRIO;
b) - Consistirá na verificação e avaliação das informações 

referentes à escolaridade, experiência dos candidatos direta-
mente relacionados com as atribuições da função, conforme 
critérios estabelecidos no ANEXO II deste Edital.

c) - Será realizada no dia 02/06/2014, às 08:30 horas, tendo 
por local a Sala de Reuniões 434 – 4º andar do Hospital das 
Clínicas de Ribeirão – Campus Universitário – Monte Alegre – 
Ribeirão Preto - SP;

6. - O CURRÍCULO deverá ser entregue pelos candidatos 
na DATA, LOCAL E HORÁRIO da PROVA ESCRITA na seguinte 
conformidade:

a) - Com fotocópias dos documentos comprobatórios dos 
itens constantes no Anexo II deste Edital, de uma única vez, 
não se admitindo complementação, inclusão e/ou substituição 
de documentos.

7. - Não serão avaliadas informações que não guardarem 
relação direta com as atribuições da função ou ainda as que não 
forem acompanhadas dos comprovantes.

8. - Será eliminado do Concurso Público o candidato que 
nas datas e horários estabelecidos:

a) - Não comparecer à prova ESCRITA;
b) - Não entregar o CURRÍCULO.
9. - Em nenhuma hipótese serão devolvidos aos candidatos 

o CURRÍCULO e os documentos nele anexados.
XII - DA EXECUÇÃO DAS PROVAS
1. - A CONVOCAÇÃO PARA AS PROVAS será feita através de 

Edital a ser publicado no Diário Oficial do Estado, Jornal Local e 
via Internet com antecedência mínima de 05 (cinco) dias úteis, 
com indicação do dia, hora e local das provas.

2. - É de inteira responsabilidade do candidato, acompanhar 
pelo Diário Oficial do Estado ou pela Internet nos sites www.
hcrp.usp.br e www.imesp.com.br as publicações de todas as 
etapas referentes a este Concurso Público, não sendo aceita a 
alegação de desconhecimento como justificativa de ausência 
ou, comparecimento em data, local ou horários incorretos, uma 
vez que a comunicação oficial dar-se-á através de publicações 
no Diário Oficial do Estado.

3. - Os candidatos deverão comparecer ao local da prova, 
pelo menos 30 (trinta) minutos antes da hora marcada, munidos 
do comprovante de inscrição, caneta de tinta azul, lápis preto e 
borracha, e deverão apresentar um dos seguintes documentos 
no original:

• - Cédula de Identidade - R.G.; ou
• - Carteira de Trabalho e Previdência Social; ou
• - Carteira de Órgão ou Conselho de Classe; ou
• - Certificado Militar; ou
• - Carteira Nacional de Habilitação, com fotografia, expe-

dida nos termos da Lei Federal nº 9503, de 23 de setembro de 
1997; ou

• - Passaporte.
4. - Os documentos deverão estar em prazo de vigência e 

em perfeitas condições de forma a permitir a identificação do 
candidato com clareza. Não serão aceitos como documentos de 
identidade: certidões de nascimento, títulos eleitorais, carteiras 
de motorista (modelo antigo, sem foto), carteiras de estudante, 
carteiras funcionais sem valor de identidade nem documentos 
ilegíveis, não-identificáveis e/ou danificados.

5. - Caso o candidato esteja impossibilitado de exibir, no dia 
de realização da prova, documento de identidade original, por 
motivo de perda, roubo ou furto, deverá apresentar documento 
que ateste o registro da ocorrência em órgão policial, expedido 
há, no máximo, trinta dias.

6. - NÃO SERÁ PERMITIDO O INGRESSO DO CANDIDATO À 
SALA DE PROVA:

6.1. - Sem a apresentação de um dos documentos hábeis de 
identificação definidos no item 3;

6.2. - Após o horário estabelecido.
7. - O CANDIDATO SERÁ ELIMINADO DO CONCURSO 

QUANDO:
7.1. - Ausentar-se e/ou não participar de QUALQUER etapa 

ou prova, não importando a legação e/ou justificativa;
7.2. - Ausentar-se da sala de prova sem o acompanhamento 

do fiscal;
7.3. - Durante a realização da prova for surpreendido em 

comunicação com outro, verbalmente, por escrito ou qualquer 
outra forma, bem como utilizando-se de livros ou apontamentos, 
impressos, calculadoras, “pagers”, telefones celulares, ou qual-
quer outro meio eletrônico;

7.4. - Não devolver integralmente o material recebido;
7.5. - Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos.
8. - Não haverá segunda chamada ou repetição de provas 

ou etapas, importando a ausência do candidato na sua elimina-
ção, seja qual for o motivo alegado.

9. - Concluída a avaliação das provas, as notas obtidas pelos 
candidatos serão publicadas no Diário Oficial do Estado.

10. - Não será permitido ao candidato fazer as provas 
em local diferente daquele que foi estabelecido, sob nenhuma 
alegação

XIII - DOS RECURSOS DOS RESULTADOS
1. - No prazo de 03 (três) dias úteis, a contar da publicação 

referida no item anterior, poderá o candidato requerer pessoal-
mente ou por procuração, por escrito ao Diretor do Serviço de 
Seleção e Desenvolvimento de Recursos Humanos, revisão das 
notas atribuídas às provas.

2. - Admitir-se-á um único recurso por candidato para cada 
questão da prova, desde que devidamente fundamentado (ane-
xar cópia dos documentos que comprovem a fundamentação).

3. - A pontuação relativa às eventuais questões anuladas 
será atribuída a todos os candidatos presentes na prova.

4. - No caso de provimento do recurso interposto dentro 
das especificações, esse poderá, eventualmente, alterar a nota/
classificação inicial obtida pelo candidato para uma nota/
classificação superior ou inferior, ou ainda poderá ocorrer a 
desclassificação do candidato que não obtiver a nota mínima 
exigida para habilitação.

5. - O recurso interposto fora da forma e dos prazos 
estipulados neste Edital não será conhecido, bem como não 
será reconhecido aquele que não apresentar fundamentação e 
embasamento.

6. - Não será aceito e conhecido recurso interposto por via 
postal, por meio de fax, e-mail ou por qualquer outro meio além 
do previsto neste Capítulo.

7. - Não será aceito pedido de revisão de recurso e/ou 
recurso de recurso.

XIV - DA HABILITAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO
1. - Serão considerados habilitados os candidatos que 

obtiverem nota igual ou superior a 50 (cinquenta) pontos na 
prova ESCRITA.

1.1. - Os pontos atribuídos ao Currículo serão considerados, 
exclusivamente, para efeito de classificação.

2. - A nota final será a nota da prova ESCRITA, acrescida dos 
pontos atribuídos ao Currículo.

3. - Os candidatos habilitados serão classificados de acordo 
com a nota final.

4. - Em caso de igualdade de classificação, terá preferência 
para admissão, sucessivamente o candidato:

4.1. - de maior idade;
4.2. - que tiver maior número de filhos;
4.3. - casado
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