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 ETEC DE ITANHAÉM
CONCURSO PÚBLICO PARA PROFESSOR DE ENSINO MÉDIO 

E TÉCNICO Nº 158/02/2019 – PROCESSO Nº 2514293/2019.
AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL:
DESPACHO PUBLICADO NO DOE DE 28/09/2018, PROCESSO 

CEETEPS Nº 818/2018
EDITAL DE RESULTADO DA PROVA ESCRITA E CONVOCA-

ÇÃO PARA A PROVA DE MÉTODOS PEDAGÓGICOS
A Comissão Especial de Concurso Público da ETEC DE 

ITANHAÉM, comunica o resultado da Prova Escrita e convoca os 
candidatos abaixo relacionados para o sorteio de tema e reali-
zação da PROVA DE MÉTODOS PEDAGÓGICOS, a ser realizada 
na ETEC DE ITANHAÉM sita na Avenida José Batista Campos, n° 
1431 – Anchieta, na cidade de Itanhaém / SP, no dia e horário 
abaixo informados.

O candidato deverá comparecer ao local designado para a 
aplicação da Prova de Métodos Pedagógicos 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 Edital de Abertura de Inscrições.

O tema para a Prova de Métodos Pedagógicos será sorteado 
pela Banca Examinadora, sendo escolhido 1 (um) dentre os 3 
(três) temas que constarão do presente Edital.

COMPONENTE CURRICULAR (HABILITAÇÃO): TECNOLOGIA 
DE PROCESSOS – MEIO AMBIENTE

CANDIDATO(S) CLASSIFICADO(S):
Nº de Inscrição / Nome ou Nome Social / RG / CPF / Nota 

da Prova Escrita
008/Maíra Cristina de Oliveira Silva/46.704.831-

9/395.640.848-90/73,00
004/Thaís Corrêa/28.206.879-X/312.693.138-35/68,00
011/Mário Célio Lozano Costa/11.310.201-

-X/051.766.488-73/68,00
013/Gabr ie l le  Zach de Bar-

ros/39.898.759-2/406.864.028-98/66,00
009/Valdinei  Neves de Andra-

de/18.400.955-8/058.240.698-67/62,00
006/Dhiego Morais Rodrigues Viei-

ra/40.671.880-5/430.884.668-44/62,00
CANDIDATO(S) NÃO CLASSIFICADO(S):
Nº de Inscrição / RG / CPF / Nota da Prova Escrita
002/34.680.071-7/329.335.138-70/58,00
003/33.255.381/376.121.578-96/58,00
010/16.860.038-9/135.505.268-81/51,00
001/18.243.160-5/115.826.918-86/41,00
CANDIDATO(S) AUSENTE(S):
Nº de Inscrição / RG / CPF
005/40.965.464-4/346.543.818-30
007/34.597.716-6/356.859.128-62
012/28.438.575-X/177.984.148-51
014/40.574.401-8/417.612.918-23
Relação dos 03 (três) temas para a PROVA DE MÉTODOS 

PEDAGÓGICOS:
1. Instrumentação Básica de Monitoramento: Temperatura, 

pressão, nível e vazão;
2. Sustentabilidade Industrial nos setores Petroquímico, 

farmacêutico e siderúrgico;
3. Análise de riscos ambientais, ciclo de vida, árvore de falhas
Duração máxima da aula: 20 minutos
Data: 12/11/2019 Horário: 14h00
O Diretor de Escola Técnica da ETEC DE ITANHAÉM, com 

fundamento no item 1 do Capítulo X do Edital de Abertura de 
Inscrições, designa para compor a Banca Examinadora do referi-
do Concurso Público os seguintes membros:

TITULARES:
1 Milena Biazzus da Silva Ribeiro, RG 46.931.149-6, Direto-

ra de Serviços - Acadêmicos, Presidente;
2. Vinícius Bianchi Soares, RG 40.919.118-8, Professor de 

Ensino Médio e Técnico, Especialista;
3. João Bosco Gianotti, RG 5.553.741, Professor de Ensino 

Médio e Técnico;
SUPLENTES:
1. Viviane Barbosa Rasga AIres, RG 30.069.155-5, Professor 

de Ensino Médio e Técnico;
2. Roseli Antonieta Zizka, RG 3.212.376, Professor de Ensino 

Médio e Técnico.
 ETEC DE VARGEM GRANDE DO SUL – VARGEM GRANDE DO SUL
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA FORMAÇÃO DE 

CADASTRO RESERVA, PARA PROFESSOR DE ENSINO MÉDIO E 
TÉCNICO, Nº 179/01/2019 – PROCESSO Nº 2647418/2019.

DESPACHO DO DIRETOR DE ESCOLA TÉCNICA DE 
31/10/2019

O Diretor de Escola Técnica da ETEC DE VARGEM GRANDE 
DO SUL, considerando o disposto no Capítulo XII do Edital de 
Abertura de Inscrições, INDEFERE o recurso interposto por ANA 
CAROLINA GALATI BARBOSA, RG 43.720.956-8, inscrito sob 
o nº 23, sob o motivo: NÃO APRESENTOU COMPROVAÇÃO, 
QUANDO DA ENTREGA DO MEMORIAL CIRCUNSTANCIADO, DO 
REQUISITO DE TITULAÇÃO (itens 1 e 2 do Capítulo III do Edital 
de Abertura de Inscrições). A resposta na íntegra do recurso 
encontrar-se-á disponível na Unidade de Ensino, podendo o 
candidato comparecer para ciência.

 ETEC DA ARTES – SÃO PAULO
CONCURSO PÚBLICO PARA PROFESSOR DE ENSINO MÉDIO 

E TÉCNICO Nº 180/01/2019 – PROCESSO Nº 2330253/2019
AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL:
DESPACHO PUBLICADO NO DOE DE 28/09/2018, PROCESSO 

CEETEPS Nº 818/2018
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA A AFERIÇÃO DA VERACI-

DADE DA AUTODECLARAÇÃO
A Comissão Especial de Concurso Público da ETEC de Artes, 

nos termos do subitem 7.1. do Capítulo IX do Edital de Abertura 
de Inscrições publicado no DOE de 06/09/2019, CONVOCA os 
candidatos abaixo relacionados para aferição da veracidade 
da autodeclaração, a ser realizada na ETEC de Artes, sita a 
Avenida Cruzeiro do Sul, 2630, prédio 2, cidade São Paulo, no 
dia 06/11/2019, às 18 horas.

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 Capítulo IX do Edital de Abertura 
de Inscrições.

A ausência do candidato implicará na eliminação do mesmo 
no Concurso Público, conforme previsto no subitem 10.3. do 
Capítulo IX do Edital de Abertura de Inscrições.

Implicará na eliminação do candidato, ainda, o não atendi-
mento 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 veri-
ficação da fenotipia.

CANDIDATO(S) CONVOCADO(S)
Nº de Inscrição / Nome ou Nome Social / RG / CPF
08/ Felipe Cirilo/ 41.761.193-6/ 359.074.318-22
10/ Thiago Vieira da Silva/ 44.572.777-9/ 357.789.798-86.
 ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL DE CUBATÃO – CUBATÃO
CONCURSO PÚBLICO PARA PROFESSOR DE ENSINO MÉDIO 

E TÉCNICO Nº 181/02/2019 – PROCESSO Nº 2537882/2019
AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL:
DESPACHO PUBLICADO NO DOE DE 28/09/2018, PROCESSO 

CEETEPS Nº 818/2018
DESPACHO DO DIRETOR DE ESCOLA TÉCNICA DE 

30/10/2019
O Diretor de Escola Técnica da ETEC DE CUBATÃO, consi-

derando o disposto no Capítulo XIV do Edital de Abertura de 
Inscrições, INDEFERE o recurso interposto por HUDSON ALVES 

O Edital de Abertura de Inscrições na íntegra foi publicado 
no DOE de 11/10/2019, Seção I, páginas 245,246 e 247.

 ETEC TENENTE AVIADOR GUSTAVO KLUG – PIRASSU-
NUNGA

CONCURSO PÚBLICO PARA PROFESSOR DE ENSINO MÉDIO 
E TÉCNICO Nº 139/01/2019 – PROCESSO Nº 2555688/2019.

AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL:DESPACHO PUBLICADO 
NO DOE DE 28/09/2018, PROCESSO CEETEPS Nº 818/2018

EDITAL DE RESULTADO DA AFERIÇÃO DA VERACIDADE DA 
AUTODECLARAÇÃO

A Comissão Especial de Concurso Público da ETEC TENENTE 
AVIADOR GUSTAVO KLUG faz saber aos candidatos abaixo 
relacionados o resultado da aferição da veracidade da autode-
claração, para os candidatos que se declararam pretos, pardos 
ou indígenas.

O candidato convocado que não compareceu para aferição 
da veracidade da autodeclaração (ou seja, que constar da 
lista de CANDIDATOS AUSENTES) será eliminado do certame, 
conforme disposto no subitem 10.3. do Capítulo IX do Edital de 
Abertura de Inscrições.

Ao candidato que vier a ser eliminado do concurso público 
em virtude da constatação de falsidade da autodeclaração (ou 
seja, que constar da lista de CANDIDATOS NÃO ENQUADRADOS 
NA CONDIÇÃO DECLARADA) é facultado, no prazo de 7 (sete) 
dias, opor pedido de reconsideração, conforme orientações previs-
tas no item 11 do Capítulo IX do Edital de Abertura de Inscrições.

CANDIDATO(S) ENQUADRADO(S) NA CONDIÇÃO DECLARADA:
Nº de Inscrição / Nome ou Nome Social / RG / CPF
002/Jéssica Caxias Bento/49.748.336-1/419.186.938-89.
022/Carlos Lino dos Santos/26.373.487-0/154.855.788-96
CANDIDATO(S) AUSENTE(S):
Nº de Inscrição / RG / CPF
009/27.247.665-9/251.973.348-94
011/47.432.040-6/408.015.538-73
012/39.147.223-9/441.541.078-28.
 ETEC PROFESSORA TEREZINHA MONTEIRO DOS SANTOS 

- TAQUARITUBA
CLASSE DESCENTRALIZADA – EMEF JOAO BATISTA DE 

OLIVEIRA - FARTURA
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA FORMAÇÃO DE 

CADASTRO RESERVA, PARA PROFESSOR DE ENSINO MÉDIO E 
TÉCNICO, Nº 140/10/2019 – PROCESSO Nº 2329395/2019.

DESPACHO DO DIRETOR DE ESCOLA TÉCNICA DE 
30/10/2019

O Diretor de Escola Técnica da PROFESSORA TEREZINHA 
MONTEIRO DOS SANTOS, considerando o disposto no Capítulo 
XII do Edital de Abertura de Inscrições, INDEFERE o recurso inter-
posto por LEANDRO FERRI FABRO, CNH 03581605583, inscrito 
sob o nº 03, sob o motivo: da não entrega no prazo estabelecido 
no Edital de deferimento e indeferimento de inscrições, de desig-
nação da banca examinadora e convocação para a entrega do 
memorial circunstanciado publicado em DOE 08/10/2019 seção 
I, página 194. A resposta na íntegra do recurso encontrar-se-á 
disponível na Unidade de Ensino, podendo o candidato compa-
recer para ciência.

 ETEC PROFESSOR ANDRÉ BOGASIAN – OSASCO
CONCURSO PÚBLICO PARA PROFESSOR DE ENSINO MÉDIO 

E TÉCNICO Nº 149/01/2019 – PROCESSO Nº 2435216/2019
AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL: DESPACHO PUBLICADO 

NO DOE DE 28/09/2018, PROCESSO CEETEPS Nº 818/2018
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA A AFERIÇÃO DA VERACI-

DADE DA AUTODECLARAÇÃO
A Comissão Especial de Concurso Público da ETEC Profes-

sor André Bogasian, nos termos do subitem 7.1. do Capítulo 
IX do Edital de Abertura de Inscrições publicado no DOE de 
07/09/2019, CONVOCA os candidatos abaixo relacionados para 
aferição da veracidade da autodeclaração, a ser realizada na 
ETEC Professor André Bogasian, sita a Rua Manoel Rodrigues, 
155 cidade Osasco, no dia 11/11/2019, às 14h.

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 Capítulo IX do Edital de Abertura 
de Inscrições.

A ausência do candidato implicará na eliminação do mesmo 
no Concurso Público, conforme previsto no subitem 10.3. do 
Capítulo IX do Edital de Abertura de Inscrições.

Implicará na eliminação do candidato, ainda, o não atendi-
mento 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 veri-
ficação da fenotipia.

CANDIDATO(S) CONVOCADO(S)
Nº de Inscrição / Nome ou Nome Social / RG / CPF
06/ JOSÉ RENATO DA SILVA BRANTS JUNIOR/ 42.489.637-0/ 

327786838/95
11/ GAIZA CAMERINA PEREIRA NUNES DOS SANTOS/ 

23.397.169-5/ 162568488/61
17/ RAFAEL PIMENTEL SILVA/ 44184950/ 335.550.818-70
21/ OSMAR DURÃES DOS SANTOS/ 41.735.856-8/ 

308501788/78
22/ RENATA SANTOS DA SILVA LIMA/ 43.319.711-0/ 

354217358/42
48/ MARIO LUIS DA SILVA/ 17.563.308-3/ 082.423.858-31
50/ IVONE RODRIGUES QUEIROZ/ 42.847.929-7/ 

337253678/92.
 ETEC DE ITANHAÉM
CONCURSO PÚBLICO PARA PROFESSOR DE ENSINO MÉDIO 

E TÉCNICO Nº 158/01/2019 – PROCESSO Nº 2520483/2019.
AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL:
DESPACHO PUBLICADO NO DOE DE 28/09/2018, PROCESSO 

CEETEPS Nº 818/2018
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA A AFERIÇÃO DA VERACI-

DADE DA AUTODECLARAÇÃO
A Comissão Especial de Concurso Público da ETEC DE 

ITANHAÉM, nos termos do subitem 7.1. do Capítulo IX do Edital 
de Abertura de Inscrições publicado no DOE de 03/09/2019, 
CONVOCA os candidatos abaixo relacionados para aferição 
da veracidade da autodeclaração, a ser realizada na ETEC DE 
ITANHAÉM, sita a AVENIDA JOSÉ BATISTA CAMPOS, 1431 - 
ANCHIETA, cidade ITANHAÉM(SP), no dia 07/11/2019, 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 Capítulo IX do Edital de Abertura 
de Inscrições.

A ausência do candidato implicará na eliminação do mesmo 
no Concurso Público, conforme previsto no subitem 10.3. do 
Capítulo IX do Edital de Abertura de Inscrições.

Implicará na eliminação do candidato, ainda, o não atendi-
mento 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 veri-
ficação da fenotipia.

CANDIDATO(S) CONVOCADO(S)
Nº de Inscrição / Nome ou Nome Social / RG / CPF
001/Ariane de Andrade Gomes/44.155.209-2/368.465.108-77
002/Mariana Cássia de Olivei-

ra/44.918.074-8/383.848.398-75
011/Tamara Rosa Silva Viegas/34.142.455-9/390.775.028-40.

mesmo(s) eliminado(s) do certame, abrindo–se o prazo de recur-
so estabelecido no item 10 deste ANEXO;

7.3. Considerado improcedente o recurso, com a manuten-
ção 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 can-
didatos 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 can-
didato 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).

8.1.1. o não atendimento à exigência disposta no subitem 
anterior implicará na eliminação do candidato, abrindo–se o 
prazo de recurso estabelecido no item 10 deste ANEXO.

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 reconsidera-
ção, 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 Prof. Alcídio de Souza Prado – Orlândia
CONCURSO PÚBLICO PARA PROFESSOR DE ENSINO MÉDIO 

E TÉCNICO Nº 025/02/2019– PROCESSO Nº 2482713/2019
AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL:
DESPACHO PUBLICADO NO DOE DE 28/09/2018, PROCESSO 

CEETEPS Nº 818/2018
EDITAL DE RESULTADO DA PROVA ESCRITA E CONVOCA-

ÇÃO PARA A PROVA DE MÉTODOS PEDAGÓGICOS
A Comissão Especial de Concurso Público da Etec Prof. 

Alcídio de Souza Prado, comunica o resultado da Prova Escrita 
e convoca os candidatos abaixo relacionados para o sorteio de 
tema e realização da PROVA DE MÉTODOS PEDAGÓGICOS, a ser 
realizada na ETEC Prof. Alcídio de Souza Prado, sita na Avenida 
10, 1100, cidade Orlândia, no dia e horário abaixo informados.

O candidato deverá comparecer ao local designado para a 
aplicação da Prova de Métodos Pedagógicos 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 Edital de Abertura de Inscrições.

O tema para a Prova de Métodos Pedagógicos será sorteado 
pela Banca Examinadora, sendo escolhido 1 (um) dentre os 3 
(três) temas que constarão do presente Edital.

COMPONENTE CURRICULAR (HABILITAÇÃO): Saúde Cole-
tiva I - Enfermagem

CANDIDATO(S) CLASSIFICADO(S):
Nº de Inscrição / Nome ou Nome Social / RG / CPF / Nota 

da Prova Escrita
007 / João Carlos de Souza Dias Neto / 32.524.811 / 

227.649.488-32 / 74,29
011 / Roseli Ribeiro Avelar Pereira / 16.440.980-4 / 

088.504.398-73 / 77,15
008 / Jenyffer Jacqueline Paiva Soares / 11.235.106 / 

068.590.796-14 / 68,58
001 / Ana Paula Vacari Fernandes / 30.121.302-1 / 

290.546.478-09 / 65,72
005 / Ana Paula Zabalar Ferreira Camilo / 30.559.063-7 / 

215.837.558-29 / 65,72
CANDIDATO(S) NÃO CLASSIFICADO(S):
Nº de Inscrição / RG / CPF / Nota da Prova Escrita
006 / 24.157.999-5 / 297.714.538-90 / 62,86
003 / 20.995.493-0 / 081.626.618-24 / 60,00
004 / 351.558.558-37 / 60,00
009 / 42.674.840-2 / 224.904.288-88 / 60,00
010 / 27.791.686-0 / 158.097.388-42 / 57,15
CANDIDATO(S) AUSENTE(S):
Nº de Inscrição / RG / CPF
002 / 29.174.053-4 / 202.468.868-38
012 / 48.554.698-X / 409.373.088-11
Relação dos 03 (três) temas para a PROVA DE MÉTODOS 

PEDAGÓGICOS:
1 – Programa Nacional de Imunização – Objetivos frente à 

epidemia de sarampo
2 – Programa de Hipertensão – benefícios e funcionalidade.
3 – Estratégia Saúde da Família – composição da equipe e 

atribuição de cada membro.
Duração máxima da aula: 30 minutos
Data: 12/11/2019 Horário: 13h30min
O Diretor de Escola Técnica da Etec Prof. Alcídio de Souza 

Prado, com fundamento no item 1 do Capítulo X do Edital de 
Abertura de Inscrições, designa para compor a Banca Examina-
dora do referido Concurso Público os seguintes membros:

TITULARES:
1. Ida Elisabete Trídico, RG 10.212.902-2, Coordenador de 

Projetos responsável pela Coordenação Pedagógica, Presidente;
2. Regina Aparecida Cabral, RG M5967567, Professor de 

Ensino Médio e Técnico, Especialista;
3. Helena Vilela Rosa Fadel Tavares, RG 40.729.026-6 Pro-

fessor de Ensino Médio e Técnico, Especialista;
SUPLENTES:
1. Nilton César da Silva RG 18.660.465, Diretor de Serviço 

da Área Acadêmica;
2. Job Alves Brandão Junior, RG 29.282.583-3, Coordenador 

Pedagógico.
 ETEC COMENDADOR JOÃO RAYS – BARRA BONITA
EDITAL DE REABERTURA DE INSCRIÇÕES AO PROCESSO 

SELETIVO SIMPLIFICADO PARA FORMAÇÃO DE CADASTRO 
RESERVA, PARA PROFESSOR DE ENSINO MÉDIO E TÉCNICO, Nº 
040/25/2019 – PROCESSO Nº 2828500/2019.

O Diretor de Escola Técnica da ETEC COMENDADOR JOÃO 
RAYS, da cidade de Barra Bonita, à vista das disposições do § 
4º do artigo 3º da Deliberação CEETEPS nº 41, de 9, publicado 
no DOE de 16/08/2018, e republicado no DOE de 23/08/2018, 
TORNA PÚBLICA A REABERTURA 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 excep-
cional interesse público, sob o regime da Consolidação das Leis 
do Trabalho – CLT e legislação trabalhista complementar, nos 
componentes curriculares a seguir discriminados:

COMPONENTE CURRICULAR – (HABILITAÇÃO)
Eletricidade (para a Habilitação Manutenção e Suporte em 

Informática) (Manutenção e Suporte em Informática)
DAS INSCRIÇÕES:
1. As inscrições serão recebidas no período de 04/11/2019 

a 18/11/2019, no horário das 8h às 11h30, das 14h às 16h30 e 
das 19h30 às 21h30, no local abaixo indicado:

Unidade de Ensino: ETEC COMENDADOR JOÃO RAYS
Endereço: Rua Ludovico Victório, 2140
Bairro: Vila Habitacional Cidade: Barra Bonita
Informações: Telefone: (14) 3641 – 1310 E-mail: e040adm@

cps.sp.gov.br
Site da Unidade de Ensino: www.etecbarrabonita.com.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.

13. Cópia do Certificado Militar ou comprovante de estar 
em dia com as obrigações militares, quando do sexo masculino;

14. Cópia da Certidão de Nascimento ou Casamento;
15. Cópia autenticada dos documentos que comprovem 

os requisitos constantes do Edital de Abertura de Inscrições 
(Diploma, ou na falta deste, o Certificado de Conclusão, regis-
tro no respectivo conselho, especializações, comprovante de 
experiência);

16. Cópia do comprovante do número da conta corrente do 
Banco do Brasil.

17. Quando se tratar de componente curricular destinado a 
estágio supervisionado oferecido na habilitação profissional de 
Técnico em Enfermagem:

17.1. Apresentar comprovante dentro da validade de vaci-
nação obrigatória contra difteria, tétano, hepatite, nos termos do 
que dispõe a Norma Regulamentadora 32 da Portaria 3214, de 
08/06/1978 do Mtb e suas atualizações;

17.2. Comprovar possuir registro ativo no conselho regional 
de enfermagem (COREN) compatível com a formação solicitada 
no requisito de titulação.

ANEXO VIII – A QUE SE REFERE O ITEM 7 DO CAPÍTULO 
V – DAS INSCRIÇÕES E CONDIÇÕES, DO EDITAL Nº205/07/2019

DO SISTEMA DE PONTUAÇÃO DIFERENCIADA
A pontuação diferenciada (PD) para pretos, pardos e 

indígenas autorizada pela Lei Complementar nº 1.259, de 15 
de janeiro de 2015, e instituída e disciplinada pelo Decreto nº 
63.979, de 19 de dezembro de 2018, consiste em acréscimos na 
pontuação final dos candidatos beneficiários em cada fase do 
Processo Seletivo Simplificado, conforme fatores de equiparação 
especificados no citado Decreto nº 63.979/2018, e será aplicada 
aos candidatos inscritos nessa condição obedecido aos seguin-
tes procedimentos:

1. Nos termos do artigo 2º do Decreto nº 63.979/2018, 
para fazer jus à pontuação diferenciada (PD), deverá(ão) o(s) 
candidato(s), utilizando os campos específicos da ficha de inscri-
ção destinada ao presente certame, declarar cumulativamente:

1.1. que é preto, pardo ou indígena;
1.2. sob as penas da lei, que não foi eliminado de concur-

so público ou processo seletivo no âmbito do Estado de São 
Paulo, nem teve anulado ato de nomeação ou admissão, em 
decorrência da falsidade da autodeclaração, nos termos do 
disposto no parágrafo único do artigo 4º da Lei Complementar 
nº 1.259/2015;

1.3. que tem interesse em utilizar a pontuação diferenciada 
(PD), nos termos do Decreto nº 63.979/2018;

1.4. é permitido ao candidato declarar–se preto, pardo ou 
indígena e manifestar que não deseja se beneficiar do sistema 
de pontuação diferenciada (PD), submetendo–se às regras 
gerais estabelecidas no Edital nº 205/07/2019.

2. A fórmula de cálculo da pontuação diferenciada (PD) a 
ser atribuída a pretos, pardos e indígenas, em todas as fases do 
Processo Seletivo Simplificado é:

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 diferen-
ciada (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 decla-
raram 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, excluindo–se os inabilitados.

Entende–se por candidato inabilitado aquele que NÃO 
alcançar ou superar o desempenho mínimo do Processo Seletivo 
Simplificado em referência. A eliminação dos que não obtiveram 
o desempenho mínimo estipulado no Edital do certame ocorrerá 
após a aplicação da pontuação diferenciada (PD) sobre a nota 
simples do candidato beneficiário do sistema diferenciado.

2.1. A pontuação diferenciada (PD) não será aplicada:
2.1.1. na inexistência de candidatos beneficiários do siste-

ma diferenciado entre os habilitados;
2.1.2. quando na fórmula de cálculo da pontuação diferen-

ciada (PD), a MCPPI (pontuação média da concorrência PPI) for 
maior que a MCA (pontuação média da concorrência ampla);

2.1.3. Em fases do Processo Seletivo Simplificado nas quais 
não seja estabelecida nota mínima no Edital, e o candidato 
preto, pardo ou indígena obtiver pontuação/nota (resultado) 
igual a 0 (zero) na respectiva fase.

3. A fórmula para aplicação da pontuação diferenciada (PD) 
às notas/pontuações finais de pretos, pardos e indígenas em 
cada fase do Processo Seletivo Simplificado é:

NFCPPI = (1 + PD) * NSCPPI
Onde:
NFCPPI = é a nota/pontuação na fase do Processo Seletivo 

Simplificado, após a aplicação da pontuação diferenciada (PD) 
e que gerará a classificação do candidato na etapa (fase) do 
Processo Seletivo Simplificado. Ao término da fase do Processo 
Seletivo Simplificado, a nota/pontuação final passa a ser consi-
derada a nota simples do candidato.

NSCPPI = é a nota/pontuação simples do candidato benefi-
ciário, sobre a qual será aplicada a pontuação diferenciada (PD).

4. Nos cálculos descritos nos itens 2 e 3 deste ANEXO 
devem ser considerados duas casas decimais e frações maiores 
ou iguais a 0,5 (cinco décimos) devem ser arredondadas para o 
número inteiro subsequente.

5. Ao candidato preto, pardo ou indígena, que seja pessoa 
com deficiência é assegurado o direito de manifestar interesse 
em utilizar a pontuação diferenciada (PD), cumulativamente com 
as prerrogativas asseguradas pela Lei Complementar nº 683, de 
18 de setembro de 1992, que dispõe sobre reserva nos concursos 
públicos, de percentual de cargos e empregos para portadores 
de deficiência e dá providências correlatas.

6. A veracidade da declaração de que trata o subitem 1.1 do 
item 1 deste ANEXO, será verificada por Comissão de Verificação 
designada pela direção da Etec, com no mínimo 3 (três) mem-
bros, que em relação ao sistema de pontuação diferenciada (PD) 
terá as seguintes atribuições:

6.1. ratificar a autodeclaração firmada pelos candidatos que 
manifestarem interesse em serem beneficiários do sistema de 
pontuação diferenciada (PD);

6.2. decidir, nos casos duvidosos, sobre o direito dos candi-
datos a fazerem jus à pontuação diferenciada (PD);

6.3. decidir, em juízo de retratação, com o auxílio da 
Coordenação de Políticas para a População Negra e Indígena, 
quando for o caso, os pedidos de reconsideração interpostos 
por candidatos contra a decisão que constatar a falsidade da 
autodeclaração.

7. No presente Processo Seletivo Simplificado, a verificação 
visando ratificar a veracidade da autodeclaração dos candidatos 
inscritos que optaram pela pontuação diferenciada ocorrerá 
após a realização do Exame de Memorial Circunstanciado (Prova 
de Títulos), prevista no subitem 1.1. do item 1. do CAPÍTULO IX 
– DAS PROVAS deste Edital e será feita mesmo hipótese de não 
ocorrência do cálculo da pontuação diferenciada.

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) 
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