208 – São Paulo, 129 (45)
Circunstanciado (Prova de Títulos), prevista no subitem 1.1. do
item 1. do CAPÍTULO IX – DAS PROVAS deste Edital.
7.1. Para execução da verificação aludida no item 7, e
após decorrido o prazo de recurso previsto no item 1, do
CAPÍTULO XII – DOS RECURSOS do Edital de Abertura de
Inscrições e a designação da Comissão de Verificação, será(ão)
o(s) candidato(s) que se declarou(raram) preto(s), pardo(s) ou
indígena(s) e optou(aram) pela pontuação diferenciada (PD),
convocado(s) por Edital para comparecer(rem) perante a citada
Comissão de Verificação para decidir quanto a ratificação da
autodeclaração firmada no ato da inscrição;
7.2. Na hipótese de não comparecimento do(s) candidato(s)
convocado(s) na forma do subitem anterior, será(ão) o(s)
mesmo(s) eliminado(s) do certame, abrindo–se o prazo de recurso estabelecido no item 10 deste ANEXO;
7.3. Considerado improcedente o recurso, com a manutenção da eliminação do(s) candidato(s), retificar–se–á o Edital de
Resultado do Exame de Memorial Circunstanciado divulgado
no Diário Oficial do Estado e nos outros instrumentos de
comunicação.
8. Para aferição da veracidade da autodeclaração de candidatos pretos e pardos será verificada a fenotipia (aparência)
e, caso subsistam dúvidas, será então considerado o critério da
ascendência.
8.1. para comprovação da ascendência, será exigido do candidato documento idôneo, com foto, de pelo menos um de seus
genitores, em que seja possível a verificação do preenchimento
do requisito previsto para habilitação ao sistema de pontuação
diferenciada (PD).
9. Para verificação da veracidade da autodeclaração do
candidato indígena será exigido o Registro Administrativo de
Nascimento do Índio – Rani próprio ou, na ausência deste, o
Registro Administrativo de Nascimento de Índio – Rani de um
de seus genitores.
10. Ao candidato que vier a ser eliminado do concurso em
virtude da constatação de falsidade de sua autodeclaração é
facultado, no prazo de 7 (sete) dias, opor pedido de reconsideração, dirigido à Comissão de Verificação que poderá consultar, se
for o caso, a Coordenação de Políticas para a População Negra e
Indígena para decidir, em última instância, a respeito do direito
do candidato a fazer jus ao sistema de pontuação diferenciada.
ETEC SAPOPEMBA – SÃO PAULO
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA FORMAÇÃO DE
CADASTRO RESERVA, PARA PROFESSOR DE ENSINO MÉDIO E
TÉCNICO, Nº 172/01/2018 – PROCESSO Nº1911043/2018
EDITAL DE RESULTADO DO EXAME DE MEMORIAL CIRCUNSTANCIADO E CONVOCAÇÃO PARA A PROVA DE MÉTODOS
PEDAGÓGICOS
O Diretor de Escola Técnica da ETEC DE SAPOPEMBA faz
saber aos candidatos abaixo relacionados o resultado do Exame
de Memorial Circunstanciado e convoca para o sorteio de tema e
realização da PROVA DE MÉTODOS PEDAGÓGICOS, a ser realizada na ETEC DE SAPOPEMBA sita na BENJAMIN DE TUDELA, 155.
Conforme disposto no item 8 do Capítulo IX do Edital de
Abertura de Inscrições, o candidato convocado deverá comparecer ao local designado para a avaliação, com antecedência
mínima de 30 (trinta) minutos, munido de protocolo de inscrição
e do original de um documento de identidade (de acordo com
o relacionado no Capítulo V do mesmo Edital). Os candidatos
convocados observarão, também, os itens 6 e 7 do Capítulo IX
do Edital de Abertura de Inscrições.
1. - Língua Portuguesa, Literatura e Comunicação Profissional (Base Nacional Comum/ ETIM/ MTec) Administração
integrado ao Ensino Médio (ETIM / MTec).
CANDIDATO(S) SELECIONADO(S):
Nº de Inscrição / Nome ou Nome Social / RG / CPF / Nota do
Exame de Memorial Circunstanciado / Horário
11/VALQUIRIA DUMERE ESTEVES DOS SANTOS /16.274.4419/087.919.588-65/37/09:00
17/MARINA
BUENO
DE
CARVALHO/34.344.668-6/326.149.968-07/4,75/09:30
CANDIDATO(S) AUSENTE(S):
Nº de Inscrição / RG / CPF
29/32.711.191-4/270.616.198-13
Relação dos 03 (três) temas para a PROVA DE MÉTODOS
PEDAGÓGICOS
1. Oralidade: Níveis de linguagem oral aplicados a situações
formais e informais.
2. Movimentos Literários e seus contextos históricos e
sociais: A linguagem como construção do patrimônio cultural
e linguístico.
3. Leitura e Analise Textual: aspectos fundamentais; etapas
da leitura; gêneros textuais.
Duração máxima da aula: 20 minutos.
Data: 18/03/2019
2. Artes (Base Nacional Comum/ ETIM/ MTec) Administração
integrado ao Ensino Médio (ETIM / MTec).
CANDIDATO(S) SELECIONADO(S):
Nº de Inscrição / Nome ou Nome Social / RG / CPF / Nota do
Exame de Memorial Circunstanciado
27/ROBERTA
DE
SOUZA
CASTRO/43.236.505-2/380.571.308-81/13,75
Relação dos 03 (três) temas para a PROVA DE MÉTODOS
PEDAGÓGICOS
1. Arte cotidiana: influencias das novas tecnologias e desdobramento da arte e da cultura.
2. Formação cultural e artística brasileira: influencias portuguesa, africana, indígena e imigrante.
3. Aspectos contextuais e históricos das linguagens visual,
sonoro e corporal.
Duração máxima da aula: 20 minutos
Data: 18/03/2019 Horário: 10h30.
3.História (Base Nacional Comum/ ETIM/ MTec) Administração integrado ao Ensino Médio (ETIM / MTec).
CANDIDATO(S) SELECIONADO(S):
Nº de Inscrição / Nome ou Nome Social / RG / CPF / Nota do
Exame de Memorial Circunstanciado
14/TATYANE
ESTRELA
DOS
SANTOS/34.696.539-1/324.814.938-85/4,5
CANDIDATO(S) NÃO APROVADO(S):
Nº de Inscrição / RG / CPF / Motivo
23/ 32.528.771-5/374.676.688-56/ Não pontuou no Exame
de Memorial Circunstanciado (subitem 1.7. do Capítulo X do
Edital de Abertura de Inscrições).
31/ 37.999.957-2/422.868.008-98/ Não pontuou no Exame
de Memorial Circunstanciado (subitem 1.7. do Capítulo X do
Edital de Abertura de Inscrições).
CANDIDATO(S) AUSENTE(S):
Nº de Inscrição / RG / CPF
18 /32.259.540-X/288.323.588-08
33/ 37.230.436-9/405.267.938-56
34 /48.856.278-8/412.483.718-60
Relação dos 03 (três) temas para a PROVA DE MÉTODOS
PEDAGÓGICOS
1. Instituições sociais, políticas e econômicas e suas relações
com o passado histórico: formas de participação políticas para a
conquista e participação do direito.
2. Papel indentitário na formação cultural de sociedades:
processos de formação de identidades e elementos culturais
que as constitui.
3. O patrimônio histórico e tecnológico como processo
de pesquisa das memorias e das organizações humanas: o
patrimônio tangível e intangível como registro documentais na
formação da historicidade social.
Duração máxima da aula: 20 minutos
Data: 15/03/2019 Horário: 15h30.
4. Geografia (Base Nacional Comum/ ETIM/ MTec) Administração integrado ao Ensino Médio (ETIM / MTec).
CANDIDATO(S) SELECIONADO(S):
Nº de Inscrição / Nome ou Nome Social / RG / CPF / Nota do
Exame de Memorial Circunstanciado

Diário Oficial Poder Executivo - Seção I
37/JULIANA
COUTINHO
BRUNELLI/34.815.573.-6/365.878.908-57/1,25
CANDIDATO(S) AUSENTE(S):
Nº de Inscrição / RG / CPF
36/ 35.096.501-8/320.134.688-81
40/ 17.931.960-7/116.496.728-29
Relação dos 03 (três) temas para a PROVA DE MÉTODOS
PEDAGÓGICOS
1. Dinâmica dos espaços geográficos e seus desdobramentos sociais, políticos e culturais: as características geográficas
nos diferentes domínios naturais.
2. Dinâmica dos espaços geográficos e seus desdobramentos sociais, políticos e culturais: o tratamento cartográfico de
fatos situações, fenômenos e lugares representativos.
3. Panorama mundial contemporâneo e papel exercido
pelas organizações sócio politicas nos processos de produção.
Duração máxima da aula: 20 minutos
Data: 15/03/2019 Horário: 15h00.
5. Filosofia (Base Nacional Comum/ ETIM/ MTec) Administração integrado ao Ensino Médio (ETIM / MTec).
CANDIDATO(S) SELECIONADO(S):
Nº de Inscrição / Nome ou Nome Social / RG / CPF / Nota do
Exame de Memorial Circunstanciado / Horário
39/DOUGLAS MOURA DA SILVA/33.791.359-6/265.294.15850/12,375/10:00
42/LIDIANE
RODRIGUES
DOMINGUES/35.959.649-5/381.955.998-18/11,25/10:30
14/TATYANE
ESTRELA
DOS
SANTOS/34.696.539-1/324.814.938-85/4,5/11:00
22/MARIA AUGUSTA DA SILVA/42.552.849-2/351.417.22856/1/11:30
CANDIDATO(S) NÃO APROVADO(S):
Nº de Inscrição / RG / CPF / Motivo
26/ 36.173.604-6/442.444.788-09/ Não pontuou no Exame
de Memorial Circunstanciado (subitem 1.7. do Capítulo X do
Edital de Abertura de Inscrições).
CANDIDATO(S) AUSENTE(S):
Nº de Inscrição / RG / CPF
15/ 40.255.709-8/319.734.458-83
18/ /32.259.540-X/288.323.588-08
23/ 32.528.771-5/374.676.688-56
25/ 43.610.258-4/379.803.338-29
33/ 37.230.436-9/405.267.938-56
34/ 48.856.278-8/412.483.718-60
Relação dos 03 (três) temas para a PROVA DE MÉTODOS
PEDAGÓGICOS
1. Ser pensante e processo de reflexão filosófica: comparação entre dogma e paradigma a partir da explicação mística a
investigação cientifica.
2. Esferas da ação humana à luz da reflexão filosófica:
influencias de reflexões filosóficas em manifestações sócios
culturais.
3. Ética e problematização do contemporâneo: relações
de alteridade e diversidade na compreensão de fatores sociais,
econômicos, políticos e sócia.
Duração máxima da aula: 20 minutos
Data: 14/03/2019
6. Sociologia (Base Nacional Comum/ ETIM/ MTec) Administração integrado ao Ensino Médio (ETIM / MTec).
CANDIDATO(S) SELECIONADO(S):
Nº de Inscrição / Nome ou Nome Social / RG / CPF / Nota do
Exame de Memorial Circunstanciado
22/MARIA AUGUSTA DA SILVA/42.552.849-2/351.417.22856/13,37/12:00
14/TATYANE
ESTRELA
DOS
SANTOS/34.696.539-1/324.814.938-85/4,5/12:30
CANDIDATO(S) NÃO APROVADO(S):
Nº de Inscrição / RG / CPF / Motivo
26/ 36.173.604-6/442.444.788-09/ / Não pontuou no
Exame de Memorial Circunstanciado (subitem 1.7. do Capítulo
X do Edital de Abertura de Inscrições).
CANDIDATO(S) AUSENTE(S):
Nº de Inscrição / RG / CPF
15/ 40.255.709-8/319.734.458-83
18 /32.259.540-X/288.323.588-08
23/ 32.528.771-5/374.676.688-56
25/ 43.610.258-4/379.803.338-29
Relação dos 03 (três) temas para a PROVA DE MÉTODOS
PEDAGÓGICOS
1. O trabalho e a sociedade: o trabalho em diferentes
tempos e sociedades.
2. Sociologia urbana: mobilidade espacial intrametropolitana.
3. Sociologia rural: modernização da agricultura: mudanças
sociais, degradação social, êxodo rural e agroindústria.
Duração máxima da aula: 20 minutos
Data: 18/03/2019 .
7. Matemática (Base Nacional Comum/ ETIM/ MTec) Administração integrado ao Ensino Médio (ETIM / MTec).
CANDIDATO(S) SELECIONADO(S):
Nº de Inscrição / Nome ou Nome Social / RG / CPF / Nota do
Exame de Memorial Circunstanciado / Horário
28/GEANE
DE
OLIVEIRA
ROMANO/16.464.679-6/093.482.568-82/54,125/09:00
04/WARLEN
X AV I E R
CINTRA/27.482.812-1/311.233.808-13/24,25/09:30
12/PATRICIA
RODA
DOS
SANTOS
VILELA/28.753.346-3/272.083.608-71/19/10:00
03/REGIANO MONTE VIANA/62.184.907-8/005.649.54390/18,5/10:30
38/LAURO
MEDEIROS
DE
SOUZA
JUNI
OR/32.257.390-7/352.023.258-86/14,75/11:00
CANDIDATO(S) AUSENTE(S):
Nº de Inscrição / RG / CPF
07/20.605.361-7/147.110.348-03
10/30.171.076-4/269.788.998-10
35/18.193.945-9/089.165.958-18
Relação dos 03 (três) temas para a PROVA DE MÉTODOS
PEDAGÓGICOS
1.Algebra: Noções de funções
2. Álgebra: Noções de matemática financeira
3.Trigonometria: Funções trigonométricas: seno, cosseno
e tangente.
Duração máxima da aula: 20 minutos
Data: 15/03/2019.
8. Química (Base Nacional Comum/ ETIM/ MTec) Administração integrado ao Ensino Médio (ETIM / MTec).
CANDIDATO(S) SELECIONADO(S):
Nº de Inscrição / Nome ou Nome Social / RG / CPF / Nota do
Exame de Memorial Circunstanciado / Horário
06/JOÃO
BIAGOLINI/13.024.910-5/022.805.778-79/46/13:30
09/LUIZ FELIPE RIBAL/43.784.614-3/370.034.05830/31,875/14:00
21/EDUARDO DA SILVA MATOS/43.846.718-8/368.969.23857/10,75/14:30
24/ETIENE DE SOUZA MORIM/55.81.321-1/011.160.52539/6,75/15:00
2 0 / PAT R I C I A
J AQ U E L I N E
ARAKA
KI/42.347.797-3/335.359.008-08/5,75/15:30
Relação dos 03 (três) temas para a PROVA DE MÉTODOS
PEDAGÓGICOS
1. Primeiros modelos de construção da matéria: átomo:
linguagem química; símbolos número átomo, massa atômica,
modelos atômicos e estrutura atômica.
2. Reconhecimento e caracterização de transformações químicas: Energia exotérmica e endotérmica; reação de combustão
e termoquímica.
3. Aspectos dinâmicos das transformações: cinética: rapidez
de reações químicas ou velocidade reações químicas.
Duração máxima da aula: 20 minutos
Data: 14/03/2019.

FACULDADE DE TECNOLOGIA PREFEITO HIRANT SANAZAR,
OSASCO
EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES AO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PROFESSOR DE ENSINO SUPERIOR,
Nº 216/02/2019, PROCESSO Nº 406234/2019.
O Diretor da FACULDADE DE TECNOLOGIA PREFEITO
HIRANT SANAZAR, da cidade de OSASCO, TORNA PÚBLICA A
ABERTURA de inscrições ao Processo Seletivo Simplificado para
a função de Professor de Ensino Superior, Padrão I-A, objetivando a admissão temporária de excepcional interesse público, sob
o regime da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT e legislação trabalhista complementar.
O Processo Seletivo Simplificado será regido pelas disposições da Deliberação CEETEPS 017, de 16, publicada no DOE de
18/07/2015, e pela Lei Complementar nº 1.044, de 13/05/2008,
alterada pela Lei Complementar nº 1.240, de 22/04/2014.
I – DA FUNÇÃO DOCENTE:
1. Curso Superior de Tecnologia em MANUTENÇÃO INDUSTRIAL.
2. Áreas da Disciplina: ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS /
CONTABILIDADE E FINANÇAS / ENGENHARIA E TECNOLOGIA
DE PRODUÇÃO / MECÂNICA E METALURGIA. (Abrange tecnologias, licenciaturas e bacharelados)
3. Disciplina, carga horária semanal e período: CUSTOS
INDUSTRIAIS - 2 HORAS AULA / QUINTA-FEIRA - NOITE.
4. Valor da hora-aula: R$ 31,03 (trinta e um reais e três
centavos), correspondente ao PADRÃO I-A, da Escala Salarial –
Professor de Ensino Superior, a que se refere o Subanexo 1, do
Anexo XXII, do inciso XXII do artigo 1º da Lei Complementar nº
1.317, de 21/03/2018.
5. A carga horária mensal é constituída de horas-aula,
acrescida de 50% (cinquenta por cento) de hora-atividade,
referente ao número de aulas efetivamente ministradas. Para
efeito de cálculo da retribuição mensal correspondente às horas
prestadas, o mês será considerado como tendo 4,5 (quatro e
meio) semanas, acrescido de 1/6 (um sexto) a título de repouso
semanal remunerado.
6. Número de Vaga: 1.
6.1. O número de vagas indicadas não será destinado para
o preenchimento de emprego público permanente de Professor
de Ensino Superior.
7. As funções docentes obedecem aos princípios de integração de atividades de ensino, pesquisa aplicada e extensão de
serviços à comunidade. Entende-se o docente qualificado pelo
CEETEPS como um especialista profissional capaz de transmitir
sua reconhecida experiência e conhecimentos práticos e teóricos
na área de sua especialidade, além de ser um facilitador no processo ensino-aprendizagem e na construção do conhecimento.
II – DAS INSCRIÇÕES:
1. As inscrições serão recebidas no período de 11/03/2019
à 25/03/2019, das 09h00 às 12:00 e das 13h00 às 16h00, no
local abaixo indicado.
Unidade de Ensino: FACULDADE DE TECNOLOGIA PREFEITO
HIRANT SANAZAR
Endereço: RUA PEDRO RISSATO, 30 - Bairro: VILA DOS
REMÉDIOS
Cidade: OSASCO
Telefone: (11) 3603-9910 RAMAL 202
E-mail: f216adm@cps.sp.gov.br
Site da Unidade de Ensino: www.fatecosasco.edu.br
Site do CEETEPS: www.cps.sp.gov.br
2. Não haverá atendimento aos sábados, domingos, feriados
e pontos facultativos e suspensão de expediente legalmente
decretados, apesar desses dias serem computados no prazo
da inscrição.
III – DAS CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO:
1. Ser brasileiro nato ou naturalizado, ou possuir nacionalidade 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 Constitucional no 19, de 04/06/1998.
1.1. Poderá inscrever-se ainda, os estrangeiros que possuam
o Registro Nacional de Estrangeiro – RNE.
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:
1.2.1. O deferimento de seu pedido de nacionalidade brasileira pela autoridade federal competente, quando o mesmo se
enquadrar na hipótese da naturalização ordinária conforme o
artigo 12, II, “a”, da Constituição Federal do Brasil;
1.2.2. O preenchimento das condições exigidas na legislação federal para a concessão da nacionalidade brasileira,
mediante 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.
1.2.3. 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 e
Segurança Pública, com os documentos que o instruíram.
1.3. Informar o número de cadastro na Plataforma Lattes do
CNPq (link do currículo Lattes), atualizado.
2. estar em dia com as obrigações do Serviço Militar, se do
sexo masculino;
3. Estar quite com as obrigações resultantes da Legislação
Eleitoral.
4. Estar com o Cadastro de Pessoa Física – CPF regularizado.
5. Não estar cumprindo sanção por inidoneidade aplicada
por qualquer órgão público e/ou entidade Federal, Estadual e/
ou Municipal.
6. Não ter sido demitido nos últimos 5 (cinco) anos, com
base no artigo 482 da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT.
7. Não ter sido demitido e/ou demitido a bem do serviço
público, no período de 5 (cinco) e 10 (dez) anos, respectivamente, conforme disposto no parágrafo único do artigo 307 da Lei
nº 10.261, de 28/10/1968.
8. Possuir 18 anos ou mais, na data de inscrição.
9. Ter aptidão física e mental para o exercício das obrigações do emprego.
10. Possuir, na data da inscrição:
10.1. Graduação e titulação em programas de mestrado
ou doutorado reconhecidos ou recomendados na forma da lei,
sendo a graduação ou a titulação na área da disciplina, e possuir
experiência profissional relevante de pelo menos 03 anos na
área da disciplina; ou
10.2. Graduação e especialização, cumulativamente, na
área da disciplina e possuir experiência profissional relevante de
pelo menos 05 anos na área da disciplina.
11. Será desclassificado o candidato que não atender ao
disposto nos subitens 10.1. ou 10.2.
12. 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 I do presente Edital.
13. 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 indígenas 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 II ao presente Edital.
IV – DA DOCUMENTAÇÃO PARA INSCRIÇÃO:
1. Ficha de Inscrição disponível na Faculdade, própria para o
Processo Seletivo Simplificado, contendo declaração de posse dos
documentos comprobatórios das condições exigidas neste Edital.
2. Cópia legível de um documento de identidade, no prazo
de validade. São considerados documentos de identidade: carteiras e/ou cédulas de identidade expedidas pelas Secretarias de
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Segurança dos Estados, pelas Forças Armadas, pelo Ministério
das Relações Exteriores e pelas Polícias Militar e Federal; Carteiras Profissionais expedidas por Órgãos ou Conselhos de Classes
que, por Lei Federal, valham como documento de identidade;
Carteira de Trabalho e Previdência Social, bem como Carteira
Nacional de Habilitação com fotografia na forma da Lei nº
9.503/1997.
3. Memorial Circunstanciado (Currículo baseado na Plataforma Lattes, do CNPq, com os devidos documentos comprobatórios), a ser entregue pelo candidato juntamente com a Ficha
de Inscrição.
3.1. Não será permitida a entrega de documentos fora do
prazo estabelecido neste Edital, bem como complementação de
documentos em data posterior a data de inscrição do candidato;
3.2. O candidato que deixar de entregar o Memorial Circunstanciado no ato da inscrição será desclassificado.
4. Na hipótese de inscrição por procuração, deverá ser
entregue o mandato, com firma reconhecida, acompanhada
de uma cópia do documento de identidade do candidato e
de uma cópia do documento de identidade do procurador, e,
ainda, o Memorial Circunstanciado. O candidato assumirá as
consequências de eventuais erros cometidos por seu procurador
ao efetuar a inscrição.
5. Não serão aceitas inscrições por via postal, fac-símile e
e-mail, condicionais e/ou extemporâneas.
V – DA CLASSIFICAÇÃO:
1. O Processo Seletivo Simplificado será constituído de
análise de Memorial Circunstanciado.
2. A avaliação do Memorial Circunstanciado obedece a uma
escala de pontuação de 0 (zero) a 1000 (mil) pontos.
2.1. Na hipótese do Processo Seletivo Simplificado contar
com candidato preto, pardo ou indígena inscrito e este manifestar na ficha de inscrição interesse de participar da pontuação
diferenciada (PD), a pontuação deverá ser obtida mediante a
utilização das fórmulas a seguir detalhadas, e após a apuração
dos pontos na forma estabelecida nos itens 2, caput, e 4 do
presente Inciso.
2.1.1.:
PD = (MCA – MCPPI) / MCPPI
Onde:
PD = é a pontuação diferenciada a ser acrescida aos pontos
alcançados pelos candidatos pretos, pardos ou indígenas que
manifestaram interesse em participar da pontuação diferenciada (PD).
MCA = é a pontuação média da concorrência ampla entre
todos candidatos que pontuaram. Entende-se por “concorrência
ampla" todos os candidatos que pontuaram e que não se declararam como pretos, pardos ou indígenas, e ainda aqueles que,
tendo se declarado pretos, pardos ou indígenas, optaram por
não participar da pontuação diferenciada (PD).
MCPPI = é a pontuação média da concorrência PPI entre
todos candidatos que pontuaram.
2.1.2.:
NFCPPI = (1 + PD) * NSCPPI
Onde:
NFCPPI = é a pontuação, após a aplicação da pontuação
diferenciada e que gerará a classificação final do candidato no
processo seletivo simplificado.
NSCPPI = é a pontuação simples do candidato beneficiário,
obtida na forma estabelecida nos itens 2, caput, e 4 do presente
inciso, sobre a qual será aplicada a pontuação diferenciada (PD).
3. A análise do Memorial Circunstanciado é de caráter
classificatório.
4. A análise do Memorial Circunstanciado versará sobre a
verificação de documentos comprobatórios apresentados, pertinentes à graduação, pós-graduação e experiências profissionais
do candidato, com critérios definidos nos anexos I, II e III da
Deliberação CEETEPS 017, de 16/07/2015.
5. Os candidatos serão classificados em ordem decrescente,
de acordo com as pontuações dos Memoriais Circunstanciados,
acrescidas, conforme o caso, da pontuação diferenciada (PD) a
que alude os subitens 2.1.1. e 2.1.2., do subitem 2.1., do item
2 do presente inciso, e suas contratações dar-se-ão a partir do
melhor classificado, tantas quantas forem as vagas disponibilizadas no processo.
5.1. Caso haja desistência, o critério para convocação do(s)
candidato(s) obedecerá ao mesmo princípio expresso no item 05
deste inciso (da Classificação).
6. Em face do disposto no artigo 7º do Decreto nº 63.979,
de 19/12/2018, e havendo empate na pontuação obtida pelos
candidatos, o desempate obedecerá aos seguintes critérios,
observando-se a data do término das inscrições:
6.1. Idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos completos, nos termos do parágrafo único do artigo 27 da Lei nº
10.741/2003 (Estatuto do Idoso), entre si e frente aos demais,
com prioridade ao de maior idade;
6.2. Tenha comprovadamente sido jurado, nos termos do
disposto no artigo 440 do Código de Processo Penal – Decreto-Lei nº 3.689, de 03/10/1941, introduzido pela Lei Federal nº
11.689, de 10/08/2008, direito este reconhecido para quem
exerceu a função de jurado a partir da vigência da lei federal
aqui citada, ou seja, 10 de agosto de 2008.
6.2.1. Para que se beneficie deste critério de desempate, o
candidato deverá:
a) informar, no ato da inscrição, sua condição de ter exercido a função de jurado;
b) estar ciente de que, no ato do exercício, deverá apresentar prova documental de que exerceu essa função;
6.2.2. Caso o candidato declare no ato de inscrição que já
exerceu a função de jurado, se beneficie deste critério de desempate e não comprove documentalmente esta condição no ato
do exercício, será eliminado do Processo Seletivo Simplificado.
6.3. Tiver inscrito no “Cadastro Único para Programas
Sociais do Governo Federal”;
6.4. Maior pontuação obtida na somatória dos itens constantes na Formação Acadêmica;
6.5. Maior pontuação obtida na somatória dos itens constantes em Experiências Profissionais;
6.6. Maior pontuação obtida na somatória dos itens constantes na Formação Complementar na área da disciplina;
6.7. Maior pontuação obtida na somatória dos itens constantes nas Publicações;
6.8. Maior pontuação obtida na somatória dos itens constantes nas Participações em Congressos, Workshops e similares;
6.9. Maior Idade.
VI – DOS RECURSOS:
1. O prazo para interposição dos recursos será de 3 (três)
dias úteis após a concretização do evento que lhes disser respeito, tendo como termo inicial o 1º (primeiro) dia útil subsequente
a data de ocorrência da publicação no Diário Oficial do Estado
– DOE, do Edital do Resultado da Análise do Memorial Circunstanciado e Classificação Final, no horário das 09h00 às 12:00 e
das 13h00 às 16h00.
1.1. O recurso interposto pelo candidato deverá ser entregue e protocolizado na Unidade de Ensino onde se inscreveu,
em duas vias (original e cópia), e na hipótese da ocorrência das
situações previstas nos subitens 1.1. e 1.2. do item 1 do inciso
VII do presente Edital, o recurso deverá ser dirigido ao Diretor
da Unidade de Ensino que assumir a responsabilidade pela
continuidade do certame.
1.2. O prazo de 3 (três) dias úteis previsto no item 1 do
presente Inciso não se aplica ao item 9 do ANEXO II do presente
Processo Seletivo Simplificado.
2. O recurso, devidamente fundamentado, deverá ser dirigido ao Diretor da Unidade de Ensino.
3. Cada questão ou item deverá ser apresentado com argumentação lógica e consistente.
4. Admitir-se-á um único recurso por candidato para cada
etapa do Processo Seletivo Simplificado, desde que devidamente
fundamentado.

