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te apresentação da cópia do requerimento da naturalização 
junto ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, com os 
documentos que o instruíram, na hipótese da naturalização 
extraordinária, conforme o artigo 12, II, “b”, da Constituição 
Federal do Brasil;

c) Tendo nacionalidade portuguesa, preencher os requisitos 
necessários à fruição dos benefícios do Estatuto de Igualdade 
com brasileiros quanto ao gozo de direitos civis (Decreto n° 
3.297, de 19/09/2001), mediante apresentação de cópia do 
requerimento para sua obtenção junto ao Ministério da Justiça, 
com os documentos que o instruíram.

2.2. Possuir, no mínimo, 18 anos na data da inscrição;
2.3. Estar em dia com as obrigações do Serviço Militar, se 

do sexo masculino;
2.4. Estar quite com as obrigações resultantes da legislação 

eleitoral;
2.5. Estar com o Cadastro de Pessoa Física – CPF regula-

rizado;
2.6. Ter aptidão física e mental para o exercício das obriga-

ções do emprego;
2.7. Não estar cumprindo sanção por inidoneidade aplicada 

por qualquer órgão público e/ou entidade federal, estadual e /
ou municipal;

2.8. Não ter sido demitido nos últimos 5 (cinco) anos, com 
base no artigo 482 da CLT;

2.9. Não ter sido demitido e/ou demitido a bem do serviço 
público, no período de 5 (cinco) e 10 (dez) anos, respectivamen-
te, conforme disposto no parágrafo único do artigo 307 da Lei 
nº 10.261, de 28/10/1968;

2.10. Possuir o(s) requisito(s) descrito(s) no Capítulo III 
deste Edital, ou ser aluno regularmente matriculado em curso 
superior correspondente a uma das titulações previstas como 
requisito;

2.11. Entregar uma cópia legível de um documento de iden-
tidade, no prazo de validade. São considerados documentos de 
identidade: carteiras e/ou cédulas de identidade expedidas pelas 
Secretárias de Segurança, pelas Forças Armadas, pelo Ministério 
das Relações Exteriores, Polícia Militar e pela Polícia Federal; 
Carteiras Profissionais expedidas por Órgãos ou Conselhos 
de Classes que, por Lei Federal, valham como documento de 
identidade como, por exemplo, as Carteiras do CREA, OAB, CRC, 
CRM etc.; Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), bem 
como Carteira Nacional de Habilitação com fotografia na forma 
da Lei nº 9.503/1997;

2.12. Preencher ficha de inscrição, fornecida pela Unidade 
de Ensino, na qual declara possuir as condições indicadas nos 
subitens 2.1. a 2.10. do item 2 do presente Capítulo e juntar uma 
cópia legível de um documento de identidade que contenha o 
número do Registro Geral – RG, ou, no caso de estrangeiro, do 
Registro Nacional de Estrangeiro – RNE.

3. Para se inscrever por procuração, será entregue mandato, 
com firma reconhecida, acompanhada de uma cópia do docu-
mento de identidade do candidato e de uma cópia do docu-
mento de identidade do procurador. O candidato assumirá as 
consequências de eventuais erros cometidos por seu procurador 
ao efetuar a inscrição.

4. Não serão recebidas inscrições por via postal, fac–símile, 
internet, condicionais e/ou extemporâneas.

5. Em conformidade com o Decreto nº 55.588, de 
17/03/2010, a pessoa transexual ou travesti poderá solicitar a 
inclusão e uso do “nome social” para tratamento, mediante 
requerimento, que constitui o ANEXO III do presente Edital.

6. A candidata lactante que necessitar amamentar durante 
a realização das provas poderá fazê–lo em sala reservada, desde 
que o requeira, observando os procedimentos constantes a 
seguir, para adoção das providências necessárias:

6.1. A candidata lactante deverá encaminhar sua solicita-
ção, até o término das inscrições, junto a Direção da Unidade de 
Ensino responsável pela seleção pública;

6.2. A criança deverá ser acompanhada, em ambiente 
reservado para este fim, de adulto responsável por sua guarda 
(familiar ou terceiro indicado pela candidata);

6.3. No requerimento, que constitui o ANEXO IV do presente 
Edital, deverá constar os dados do adulto responsável pela 
guarda do lactente, e ao requerimento a candidata deverá juntar 
cópia da certidão de nascimento do lactente e do documento de 
identidade com foto do adulto responsável;

6.4. Não haverá compensação do tempo de amamentação 
em favor da candidata;

6.5. Nos horários previstos para amamentação, a candidata 
lactante poderá ausentar–se temporariamente da sala de prova, 
acompanhada de um fiscal;

6.6. Na sala reservada para amamentação ficará somente a 
candidata lactante, a criança e uma fiscal, sendo vedada neste 
momento a permanência do adulto responsável por sua guarda 
(familiar ou terceiro indicado pela candidata).

7. Ao candidato preto, pardo ou indígena que se inscrever 
no presente certame fica garantida a aplicação das disposições 
do Decreto nº 63.979, de 19/12/2018, que institui e disciplina 
sistema de pontuação diferenciada para pretos, pardos e indíge-
nas em concursos públicos e processos seletivos simplificados, 
nos termos autorizados pela Lei Complementar nº 1.259, de 
15/01/2015, e na forma do ANEXO VIII ao presente Edital.

8. A inscrição implicará o conhecimento das condições pre-
vistas no Edital e o compromisso de aceitação pelo candidato.

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

9.1. As publicações afixadas nas dependências da Unidade 
de Ensino e no site da Etec não têm caráter oficial, sendo mera-
mente informativas.

10. A apresentação dos documentos exigidos, para efeito 
de inscrição, não exime o candidato da satisfação dos requisitos 
legais para a admissão.

CAPÍTULO VI
DO DEFERIMENTO E INDEFERIMENTO DE INSCRIÇÕES
1. As inscrições serão deferidas ou indeferidas pelo Diretor 

da Etec, cujo resultado será publicado no Diário Oficial do Esta-
do, divulgado no Portal de Concursos Públicos do Estado de São 
Paulo, site do CEETEPS e afixado nas dependências da Unidade 
de Ensino e, ainda, no site da Etec (quando houver).

2. Além de atender ao requisito previsto no Capítulo III, o 
deferimento da inscrição dependerá do correto preenchimento 
da ficha de inscrição pelo candidato ou seu procurador e, ainda, 
do atendimento às condições elencadas nos subitens 2.1. a 2.12. 
do item 2 do Capítulo V deste Edital.

2.1. Será indeferida, ainda, a inscrição do candidato quando:
2.1.1. Não registrar na ficha de inscrição a titulação;
2.1.2. Não apor a assinatura na ficha de inscrição;
2.1.3. Quando a cópia dos documentos juntados não estiver 

em perfeitas condições, de forma a permitir a identificação com 
clareza.

CAPÍTULO VII
DAS INSCRIÇÕES E PARTICIPAÇÃO DOS CANDIDATOS COM 

DEFICIÊNCIA
1. Aos candidatos com deficiência, que pretendem fazer 

uso das prerrogativas que lhe são facultadas no inciso VIII, 
do artigo 37, da Constituição Federal, e na Lei Complementar 
Estadual nº 683, de 18/09/1992, com as alterações previstas na 
Lei Complementar Estadual nº 932, de 08/11/2002, e Decreto nº 

público, sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho 
– CLT e legislação trabalhista complementar, no componente 
curricular a seguir discriminado:

COMPONENTE CURRICULAR – (HABILITAÇÃO)
Geografia (Base Nacional Comum) (Administração Integra-

do ao Ensino Médio (ETIM / MTec))
CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES INICIAIS
1. O Processo Seletivo Simplificado será regido pelas 

disposições da Deliberação CEETEPS nº 41/2018 e, ainda, pela 
Lei Complementar nº 1.044, de 13/05/2008, publicada no DOE 
de 14/05/2008, alterada pela Lei Complementar nº 1.240, de 
22/04/2014, publicada no DOE de 23/04/2014.

2. A execução do Processo Seletivo Simplificado obedecerá, 
dentro do possível, o cronograma de atividades constante do 
ANEXO I do presente Edital.

2.1. Qualquer alteração no cronograma que constitui o 
ANEXO I implicará necessariamente em nova publicação do 
mesmo no Diário Oficial do Estado – DOE, destacando a(s) 
alteração(ções) procedida(s).

CAPÍTULO II
DA FUNÇÃO CORRESPONDENTE AO EMPREGO PÚBLICO 

PERMANENTE DE PROFESSOR DE ENSINO MÉDIO E TÉCNICO
1. As atribuições a serem exercidas pelo candidato admitido 

são as definidas no artigo 93 do Regimento Comum das Escolas 
Técnicas Estaduais do CEETEPS, aprovado pela Deliberação 
CEETEPS nº 3, de 18/07/2013, publicada no DOE de 28/08/2013, 
que constitui o ANEXO II do presente Edital.

CAPÍTULO III
DOS REQUISITOS DE TITULAÇÃO
1. O requisito de qualificação dos profissionais para o 

componente curricular é estabelecido por meio do Catálogo 
de Requisitos de Titulação para a Docência, instituído pela 
Deliberação CEETEPS nº 6, de 16/07/2008, publicada no DOE 
de 17/07/2008, alterada pela Deliberação CEETEPS nº 21, de 
13/08/2015, publicada no DOE de 15/08/2015, e regulamentado 
pela Unidade do Ensino Médio e Técnico, por meio da Instrução 
CETEC nº 1, de 19, publicada no DOE de 26/02/2013.

2. Para os componente curricular da Base Nacional Comum 
e Parte Diversificada do Ensino Médio, comprovar ser portador 
de licenciatura ou equivalente desde que previsto no requisito, 
para ser enquadrado na titulação “licenciado”.

2.1. Quando se tratar de licenciatura equivalente, obriga-
toriamente acompanhado do diploma de curso de bacharelado 
ou de tecnologia de nível superior que permitiu a formação 
docente.

3. Para titulação “licenciado”, em componente curricular 
da Formação Profissional do Ensino Médio e/ou Educação 
Profissional Técnica de Nível Médio, o candidato comprovará 
ser portador de:

3.1. Licenciatura de acordo com o relacionado no requisito;
3.2. Licenciatura em cursos superiores de formação de 

professores de disciplinas especializadas no ensino de 2º grau, 
na forma prevista pela Portaria Ministerial BSB nº 432 de 19, 
publicada a 20/07/1971, Esquemas I e II. Obrigatoriamente 
acompanhado do diploma do curso de bacharelado ou de tecno-
logia de nível superior, de acordo com o relacionado na titulação 
graduado, em componente curricular em que vier a se inscrever 
(portador de Esquema I). Obrigatoriamente acompanhado do 
diploma de Técnico de nível médio no curso/área do componente 
curricular, relacionado na titulação Licenciado, em componente 
curricular em que vier a se inscrever (portador de Esquema II); ou

3.3. Licenciatura equivalente, obtida em cursos regulares de 
programas especiais, nos termos previstos pelo Conselho Nacio-
nal de Educação, na Resolução CNE/CEB nº 2 de 26, publicada 
no DOU de 27/06/1997, ou na Deliberação CEE nº 10/99, publi-
cada no DOE de 08/01/2000 ou, ainda, na Resolução CNE/CP nº 
2, de 01, publicada no DOU de 02/07/2015, obrigatoriamente 
acompanhado do diploma do curso de bacharelado ou de tecno-
logia de nível superior, de acordo com o relacionado na titulação 
graduado, em componente curricular em que vier a se inscrever.

4. Para titulação “graduado”, em componente curricular 
da Formação Profissional do Ensino Médio, e/ou Educação 
Profissional Técnica de Nível Médio, comprovar ser portador de 
graduação superior de bacharelado ou de tecnologia de nível 
superior desde que previsto no requisito, em componente curri-
cular em que se inscrever.

COMPONENTE CURRICULAR
Ciências Sociais com Habilitação em Geografia (LP); Estudos 

Sociais com Habilitação em Geografia (LP); Geografia (LP); Histó-
ria com Habilitação em Geografia (LP)

CAPÍTULO IV
DOS VENCIMENTOS E COMPOSIÇÃO DA CARGA–HORÁRIA
1. O valor da hora–aula prestada é de R$ 18,35 (dezoito 

reais e trinta e cinco centavos), correspondente ao PADRÃO I–A, 
da Escala Salarial – Professor de Ensino Médio e Técnico, a que 
se refere o Subanexo 2, do Anexo XXII, do inciso XXII do artigo 
1º da Lei Complementar nº 1.317, de 21/03/2018.

2. A carga horária mensal é constituída de horas–aula, 
acrescida de 30% (trinta por cento) de hora–atividade, referente 
ao número de aulas efetivamente ministradas. Para efeito de 
cálculo da retribuição mensal correspondente às horas presta-
das, o mês será considerado como tendo 4,5 (quatro e meio) 
semanas, acrescido de 1/6 (um sexto) a título de repouso 
semanal remunerado.

2.1. A carga horária mensal estará sujeita a variação de 
acordo com as normas internas do CEETEPS que disciplinam a 
atribuição de aulas, não podendo ultrapassar o limite de 200 
(duzentas) horas.

CAPÍTULO V
DAS INSCRIÇÕES E CONDIÇÕES
1. As inscrições serão recebidas no período de 16/10/2019 

à 30/10/2019, no horário das 11H00 ÀS 20H00, no local abaixo 
indicado:

Unidade de Ensino: ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL DE CIDA-
DE TIRADENTES

Cidade: SÃO PAULO
Endereço: RUA IGARAPÉ ÁGUA AZUL – 70
BAIRRO: CIDADE TIRADENTES – CEP: 08485310 – CIDADE: 

SÃO PAULO
Telefone 25166965
E–mail: e199adm@cps.sp.gov.br
Site da Unidade de Ensino: www.etecct.com.br
Site do CEETEPS: www.cps.sp.gov.br
1.1. Não haverá atendimento aos sábados, domingos, feria-

dos e pontos facultativos e suspensão de expediente legalmente 
decretados, apesar desses dias serem computados no prazo da 
inscrição.

2. São condições para inscrição:
2.1. Ser brasileiro, nato ou naturalizado, ou possuir naciona-

lidade portuguesa, desde que amparado pelo Decreto nº 70.436, 
de 18/04/1972, na forma do disposto no parágrafo 1º do artigo 
12 da Constituição Federal e pelo artigo 3º da Emenda Constitu-
cional nº 19, de 04/06/1998;

2.1.1. Poderá inscrever–se, ainda, os estrangeiros que pos-
suem o Registro Nacional de Estrangeiro – RNE;

2.1.2. Na hipótese de o candidato estrangeiro lograr êxito 
no Processo Seletivo Simplificado, obriga–se a comprovar, no 
momento do atendimento de sua convocação para admissão:

a) O deferimento de seu pedido de nacionalidade brasileira 
pela autoridade federal competente, quando o mesmo se enqua-
drar na hipótese da naturalização ordinária, conforme o artigo 
12, II, “a”, da Constituição Federal do Brasil;

b) O preenchimento das condições exigidas na legislação 
federal para a concessão da nacionalidade brasileira, median-

- alocação do Direito Empresarial nos ramos do Direito;
- empresa e empresário;
- conceito jurídico de empresa;
- a empresa como sujeito de direitos;
- conceito e caracterização do empresário
2. Aspectos Gerais do Direito Societário:
- conceito e breve histórico da sociedade empresária;
- personalidade jurídica e personalidade empresarial;
- elementos de formação da sociedade empresária;
- classificação e tipos das sociedades empresárias quanto 

ao regime de responsabilidade dos sócios;
- conceito e caracterização dos sócios;
- microempresas e empresas de pequeno porte;
- obrigações comuns do empresário;
- registro de empresas: documentos necessários e procedi-

mentos legais de abertura e encerramento
3. Regimes tributários:
- Lucro Real;
- Lucro Presumido;
- Lucro Arbitrado;
- Simples Nacional;
- MEI – Micro Empreendedor Individual
Duração máxima da aula: 20 minutos
Data: 31/10/2019 Horário: 17 H
9. COMPONENTE CURRICULAR (HABILITAÇÃO): GESTÃO 

DA PRODUÇÃO E MATERIAIS (ADMINISTRAÇÃO)
CANDIDATO(S) SELECIONADO(S):
Nº de Inscrição / Nome ou Nome Social / RG / CPF / Nota do 

Exame de Memorial Circunstanciado
002/ Emerson Aparecido Mouco Júnior/ 35.441.335-1/ 

420.551.128-05/ 4,875
010/ Vandualdo Roberto Bigotto/ 13.422.540-5/ 

058.281.978-43/ 3,625
011/ Luis Fernando Vieira Furlanetto/ 41.777.302-X/ 

369.436.868-01/ 19,5
012/ Diego Rosão Inácio da Silva/ 46.433.911-X/ 

386.845.668-66/ 7,625
014/ Vinícius Martins de Oliveira/ 44.551.030-4/ 

368.008.168-50/ 37,75
CANDIDATO(S) AUSENTE(S):
Nº de Inscrição / RG / CPF
009/ 40.963.973-4/ 228.834.568-36
017/ 28.807.412-9/ 215.966.238-02
Relação dos 03 (três) temas para a PROVA DE MÉTODOS 

PEDAGÓGICOS:
1. Evolução e conceitos na administração de materiais:
- funções e objetivo da administração de materiais;
- administração de compras;
- fontes de fornecimento;
- padrão de fornecimento conforme certificação de qua-

lidade
2. Gestão de estoque:
- fundamentos básicos;
- classificação dos estoques;
- inventário, sistemas de controle dos materiais
3. Conceitos e estrutura da administração da produção:
- sistemas de produção;
- planejamento e controle da produção;
- análise dos processos de produção;
- manutenção dos equipamentos:
- preventiva e preditiva
Duração máxima da aula: 20 minutos
Data: 01/11/2019 Horário: 08H30 MIN
*
 ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL PROFESSORA ANNA DE OLI-

VEIRA FERRAZ – ARARAQUARA
CLASSE DESCENTRALIZADA EE BENTO DE ABREU
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA FORMAÇÃO DE 

CADASTRO RESERVA, PARA PROFESSOR DE ENSINO MÉDIO E 
TÉCNICO, Nº 029/02/2019, PROCESSO Nº 1230603/2019

EDITAL DE DESIGNAÇÃO DA COMISSÃO DE VERIFICAÇÃO 
E CONVOCAÇÃO PARA A AFERIÇÃO DA VERACIDADE DA AUTO-
DECLARAÇÃO

O Diretor da ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL PROFESSORA 
ANNA DE OLIVEIRA FERRAZ, nos termos do item 6 do Anexo 
VIII do Edital de Abertura de Inscrições publicado no DOE de 
18/05/2019:

1. DESIGNA, para compor a Comissão de Verificação do 
referido Processo Seletivo Simplificado, os seguintes membros, 
sob a presidência do primeiro:

TITULARES:
1.LUCIANE THOMAZINI FURTADO , RG.: 270930218, CPF: 

20549902805;
2.PAULA FERREIRA DOS ANJOS , RG.: 21805840, CPF: 

16705549882;
3.ANA LIA SILVA SOUZA DENTILLO , RG.: 46087477–9, CPF: 

22697863869.
SUPLENTES:
4.CESAR GUILHERME ROSEGUINI , RG.: 4477362–6, CPF: 

54926041804;
5.HARISSON COSTA CAVALCANTE , RG.: 49591520, CPF: 

95072896587;
6.ELIANA LOZANO CAMPOS VERCOSA , RG.: 25349975–6, 

CPF: 26409418876.
2. CONVOCA os candidatos abaixo relacionados para aferi-

ção da veracidade da autodeclaração, a ser realizada na ESCOLA 
TÉCNICA ESTADUAL PROFESSORA ANNA DE OLIVEIRA FERRAZ, 
sita a AV. BANDEIRANTES, 503 – BAIRRO: CENTRO, cidade ARA-
RAQUARA, no dia 25/10/2019, às 19H00.

No dia e horário marcados, o candidato deverá comparecer 
na unidade de ensino munido do original de um documento de 
identidade (de acordo com o relacionado no Capítulo V do Edital 
de Abertura de Inscrições), bem como com documento idôneo, 
com foto, de pelo menos um dos genitores, uma vez que, caso 
subsistam dúvidas durante a veracidade da autodeclaração, 
será considerado o critério da ascendência, conforme previsto 
no item 8 e subitem 8.1. do Anexo VIII do Edital de Abertura 
de Inscrições.

A ausência do candidato implicará na eliminação do mesmo 
no Processo Seletivo Simplificado, conforme previsto no subitem 
7.2. do Anexo VIII do Edital de Abertura de Inscrições. Impli-
cará na eliminação do candidato, ainda, o não atendimento a 
exigência da apresentação de documento idôneo, com foto, de 
pelo menos um dos genitores, na hipótese de subsistir dúvidas 
quanto a veracidade da autodeclaração mediante verificação 
da fenotipia.

CANDIDATO(S) CONVOCADO(S)
Nº de Inscrição / Nome ou Nome Social / RG / CPF
23/ Enoque Henrique da Silva / 25.815.523–1 / 

155.931.098–77.
*
 ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL DE CIDADE TIRADENTES – 

SÃO PAULO
EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES AO PROCESSO 

SELETIVO SIMPLIFICADO PARA FORMAÇÃO DE CADASTRO 
RESERVA, PARA PROFESSOR DE ENSINO MÉDIO E TÉCNICO, Nº 
199/09/2019

O Diretor da ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL DE CIDADE TIRA-
DENTES, da cidade de SÃO PAULO, à vista das disposições do § 
1º do artigo 3º da Deliberação CEETEPS nº 41, de 9, publicada 
no DOE de 16/08/2018, e republicada no DOE de 23/08/2018, 
TORNA PÚBLICA A ABERTURA de inscrições ao Processo Seletivo 
Simplificado para formação de cadastro reserva, para a função 
de Professor de Ensino Médio e Técnico, objetivando a admissão 
temporária para atender a necessidade de excepcional interesse 

1. Conceito de custo:
- diferenciação entre custo e despesa;
- classificação dos custos:
- custo direto, indireto e integral;
- custo fixo, variável e misto
- princípios aplicados a custos:
- princípio da competência dos exercícios;
- princípio do registro pelo valor histórico;
- princípio do conservadorismo
2. Critérios de avaliação de estoque:
- inventário permanente ou periódico;
- Método PEPS;
- CMU;
- CMV;
- CPV;
- contabilização de impostos como ICMS e IPI;
- PIS e COFINS (tributação cumulativa e não cumulativa);
- Lucro Real e Presumido;
- CSLL;
3. Ponto de Equilíbrio:
- econômico;
- financeiro;
- contábil
Duração máxima da aula: 20 minutos
Data: 29/10/2019 Horário: 15H:30 MIN
6. COMPONENTE CURRICULAR (HABILITAÇÃO): GESTÃO DE 

PESSOAS II (ADMINISTRAÇÃO)
CANDIDATO(S) SELECIONADO(S):
Nº de Inscrição / Nome ou Nome Social / RG / CPF / Nota do 

Exame de Memorial Circunstanciado
004/ Rosimeire Santana Fassa/ 30.564.758-1/ 215.128.448-

45/ 3,125
007/ João Donizeti Pascui Junior/ 34.193.731-9/ 

389.176.388-30/ 14,625
011/ Luis Fernando Vieira Furlanetto/ 41.777.302-X/ 

369.436.868-01/ 19,5
012/ Diego Rosão Inácio da Silva/ 46.433.911-X/ 

386.845.668-66/ 7,625
014/ Vinícius Martins de Oliveira/ 44.551.030-4/ 

368.008.168-50/ 42,75
017/ Hélio Augusto Maschio/ 28.807.412-9/ 215.966.238-

02/ 32,875
CANDIDATO(S) AUSENTE(S):
Nº de Inscrição / RG / CPF
003/ 47.159.594-9/ 403.252.288-09
009/ 40.963.973-4/ 228.834.568-36
015/ 44.882.136-9/ 409.708.488-70
019/ 25.595.207-7/ 213.759.528-11
021/ 47.345.932-2/ 394.678.778-99
Relação dos 03 (três) temas para a PROVA DE MÉTODOS 

PEDAGÓGICOS:
1. Tipos de contrato de trabalho:
- duração do trabalho: horário de trabalho, jornada de 

trabalho e período de descanso, trabalho da mulher e do menor, 
empregado doméstico

2. Definição de proventos e descontos:
- dos proventos:
- adicional de insalubridade;
- adicional de periculosidade;
- adicional noturno;
- adicional extraordinário;
- repouso semanal remunerado;
- salário família;
- salário maternidade
- dos descontos:
- adiantamentos;
- contribuição previdenciária – INSS;
- imposto de renda;
- RSR – remuneração do dia de repouso;
- contribuição sindical
3. Legislação e Cálculos de folha de pagamento mensal, 

férias, 13º salário, verbas rescisórias
Duração máxima da aula: 20 minutos
Data: 31/10/2019 Horário: 14H
7. COMPONENTE CURRICULAR (HABILITAÇÃO): GESTÃO 

EMPREENDEDORA E INOVAÇÃO (ADMINISTRAÇÃO)
CANDIDATO(S) SELECIONADO(S):
Nº de Inscrição / Nome ou Nome Social / RG / CPF / Nota do 

Exame de Memorial Circunstanciado
002/ Emerson Aparecido Mouco Júnior/ 35.441.335-1/ 

420.551.128-05/ 4,875
004/ Rosimeire Santana Fassa/ 30.564.758-1/ 215.128.448-

45/ 3,125
007/ João Donizeti Pascui Junior/ 34.193.731-9/ 

389.176.388-30/ 14,625
010/ Vandualdo Roberto Bigotto/ 13.422.540-5/ 

058.281.978-43/ 3,625
011/ Luis Fernando Vieira Furlanetto/ 41.777.302-X/ 

369.436.868-01/ 19,5
014/ Vinícius Martins de Oliveira/ 44.551.030-4/ 

368.008.168-50/ 37,75
017/ Hélio Augusto Maschio/ 28.807.412-9/ 215.966.238-

02/ 32,875
CANDIDATO(S) AUSENTE(S):
Nº de Inscrição / RG / CPF
009/ 40.963.973-4/ 228.834.568-36
018/ 26.762.370-7/ 181.465.638-30
021/ 47.345.932-2/ 394.678.778-99
Relação dos 03 (três) temas para a PROVA DE MÉTODOS 

PEDAGÓGICOS:
1. Conceito sobre empreendedorismo e visão empreen-

dedora:
- definição das principais características empreendedoras;
- diferenças entre empreendedorismo corporativo e empre-

endedorismo de start-up
2. Plano de Negócio:
- definição sobre o que é um plano de negócio e sua 

utilidade;
- elaboração de um plano de negócio;
- definição de missão, visão, estratégia;
- gerenciando a equipe, produção e finanças
3. Conceito de inovação e a sua importância para o negócio:
- descrição das diferentes tipologias e classificações de 

inovação;
- estruturação e planejamento de um processo inovação;
- gestão inovadora: conceito, etapas de um processo de 

inovação, ambiente inovador, modelos mentais e tomadas de 
decisão;

- inovação para a sustentabilidade
Duração máxima da aula: 20 minutos
Data: 30/10/2019 Horário: 15H30 MIN
8. COMPONENTE CURRICULAR (HABILITAÇÃO): LEGISLA-

ÇÃO EMPRESARIAL (ADMINISTRAÇÃO)
CANDIDATO(S) SELECIONADO(S):
Nº de Inscrição / Nome ou Nome Social / RG / CPF / Nota do 

Exame de Memorial Circunstanciado
011/ Luis Fernando Vieira Furlanetto/ 41.777.302-X/ 

369.436.868-01/ 19,50
012/ Diego Rosão Inácio da Silva/ 46.433.911-X/ 

386.845.668-66/ 7,625
Relação dos 03 (três) temas para a PROVA DE MÉTODOS 

PEDAGÓGICOS:
1. Direito Empresarial:
- conceito;
- objeto – natureza empresarial da atividade econômica;
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