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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 integra-
ção 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 pro-
cesso ensino-aprendizagem e na construção do conhecimento.

II – DAS INSCRIÇÕES:
1. As inscrições serão recebidas no período de 24/01/2020 à 

07/02/2020, das 9h00 às 11h30 e das 13h30 às 16h00, no local 
abaixo indicado.

Unidade de Ensino: Faculdade de Tecnologia Deputado 
Waldyr Alceu Trigo

Endereço: Rua Jordão Borghetti, 480 - Bairro: Jardim Recreio
Cidade: Sertãozinho - Telefones: (16) 3942-5806/3942-

8646/3942-8530
E-mail: f176op@cps.sp.gov.br - Site da Unidade: www.

fatecsertaozinho.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 nacionali-

dade 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.

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 bra-
sileira 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 legis-
lação federal para a concessão da nacionalidade brasileira, 
mediante apresentação da cópia do requerimento da naturali-
zação 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 requi-
sitos necessários à fruição dos benefícios do Estatuto de Igual-
dade 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, respectivamen-
te, 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 obriga-

ções 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 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 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: car-
teiras e/ou cédulas de identidade expedidas pelas Secretarias de 
Segurança dos Estados, pelas Forças Armadas, pelo Ministério 
das Relações Exteriores e pelas Polícias Militar e Federal; Cartei-
ras Profissionais expedidas por Órgãos ou Conselhos de Classes 
que, por Lei Federal, valham como documento de identidade; Car-
teira de Trabalho e Previdência Social, bem como Carteira Nacio-
nal de Habilitação com fotografia na forma da Lei nº 9.503/1997.

3. Memorial Circunstanciado (Currículo baseado na Plata-
forma Lattes, do CNPq, com os devidos documentos comproba-
tórios), 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 Cir-
cunstanciado 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.

 FACULDADE DE TECNOLOGIA DR. THOMAZ NOVELINO - 
FRANCA

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO, NOS TERMOS DA 
DELIBERAÇÃO CEETEPS 17, DE 16/07/2015

EDITAL Nº 109/08/2019– PROCESSO Nº 3408988/2019
DESPACHO DO DIRETOR DE FACULDADE DE TECNOLOGIA 

DE 14/01/2020
O Diretor da Fatec Dr. Thomaz Novelino, no uso das atri-

buições e competências conferidas por meio do artigo 10 da 
Deliberação CEETEPS 017/2015, de 16, publicada no DOE de 
18/07/2015, e considerando o disposto no inciso VI do Edital 
de Abertura de Inscrições, INDEFERE o recurso interposto por 
Francisco José Pereira de Carvalho, RG 13.032.438-3, inscrito 
sob o nº 6, permanecendo o resultado divulgado no D.O.E de 
09/01/2020, seção I, página 166.

A resposta na íntegra do recurso encontrar-se-á disponível 
na Unidade de Ensino, podendo o candidato comparecer para 
ciência.

 FACULDADE DE TECNOLOGIA PROFESSOR JOSÉ CAMAR-
GO – JALES

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO, NOS TERMOS DA 
DELIBERAÇÃO CEETEPS 17, DE 16/07/2015

EDITAL Nº 171/08/2019 – PROCESSO Nº 2613643/2019
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 2
O Diretor da FACULDADE DE TECNOLOGIA PROFESSOR 

JOSÉ CAMARGO, da cidade de JALES, no uso das atribuições e 
competências conferidas por meio do artigo 10 da Deliberação 
CEETEPS 017/2015, de 16, publicada no DOE de 18/07/2015, , 
e acolhendo a manifestação da Unidade do Ensino Superior de 
Graduação (CESU) referente a análise de equivalência, conforme 
Memorando Nº 1891/2019 – CESU, de 27/12/2019, CONVOCA o 
candidato abaixo relacionado, para a SESSÃO DE ESCOLHA DE 
AULAS, no dia 24/01/2020(sexta-feira), às 08h15m, no endereço 
abaixo indicado.

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

A escolha e atribuição de aulas obedecerá rigorosamente 
a ordem de classificação final. O candidato não aproveitado 
aguardará nova oportunidade de convocação.

O candidato que atender a convocação, mas não for apro-
veitado (após a escolha e atribuição de aulas) aguardará nova 
oportunidade de convocação.

O candidato que não atender a convocação, recusar as 
aulas oferecidas, não entregar a documentação para formalizar 
a admissão, ou deixar de entrar em exercício, terá exaurido os 
direitos decorrentes de sua habilitação no processo seletivo 
simplificado.

Local de apresentação: Fatec Professor José Camargo
Endereço: Rua Vicente Leporace, 2.630 – Cidade: Jales
CURSO, ÀREA E DISCIPLINA OFERECIDAS NO EDITAL
Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento 

de Sistemas
Área da Disciplina: Ciência da Computação
Disciplina e carga horária: Engenharia de Software I, 04 

horas-aulas - matutino
CONVOCA POR EQUIVALÊNCIA PARA
Curso Superior de Tecnologia em Sistemas para Internet
Áreas da Disciplina: Ciência da Computação, Comunicação 

Visual e Multimídia
Disciplina e carga horária: Tópicos Especiais em Sistemas 

para Internet II, 04 horas-aulas - matutino
Número de vagas: 1
Nº INSCRIÇÃO / NOME / RG / CPF / CLASSIFICAÇÃO
1 / Antonio Fiamenghi Neto / 34.128.271–6 / 224.714.798–

47 / 2º
*
 FACULDADE DE TECNOLOGIA DE RIBEIRÃO PRETO – RIBEI-

RÃO PRETO
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO, NOS TERMOS DA 

DELIBERAÇÃO CEETEPS 17, DE 16/07/2015
EDITAL Nº 284/13/2019 – PROCESSO Nº 3226314/2019
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 1
O Diretor da FACULDADE DE TECNOLOGIA DE RIBEIRÃO 

PRETO, da cidade de RIBEIRÃO PRETO, no uso das atribuições e 
competências conferidas por meio do artigo 10 da Deliberação 
CEETEPS 017/2015, de 16, publicada no DOE de 18/07/2015, 
CONVOCA os candidatos abaixo relacionados, para a SESSÃO 
DE ESCOLHA DE AULAS, no dia 24/01/2020(sexta-feira), às 15 
horas, no endereço abaixo indicado.

Os candidatos convocados deverão comparecer com docu-
mento de identidade ou far-se-ão representar por procurador 
constituído, munido de documento de identidade do procurador.

A escolha e atribuição de aulas obedecerá rigorosamente 
a ordem de classificação final. O candidato não aproveitado 
aguardará nova oportunidade de convocação.

O candidato que atender a convocação, mas não for apro-
veitado (após a escolha e atribuição de aulas) aguardará nova 
oportunidade de convocação.

O candidato que não atender a convocação, recusar as 
aulas oferecidas, não entregar a documentação para formalizar 
a admissão, ou deixar de entrar em exercício, terá exaurido os 
direitos decorrentes de sua habilitação no processo seletivo 
simplificado.

Local de apresentação: FACULDADE DE TECNOLOGIA DE 
RIBEIRÃO PRETO

Endereço: AVENIDA PIO XII, 1255 – Cidade: RIBEIRÃO 
PRETO

Curso Superior de Tecnologia em Sistemas Biomédicos
Áreas da Disciplina: Eletrônica e Automação / Engenharia e 

Tecnologia Biomédica
Disciplina e carga horária: Instrumentação Biomédica - 02 

horas-aula, noturno
Número de vagas: 1
Nº INSCRIÇÃO / NOME / RG / CPF / CLASSIFICAÇÃO
2 / Alessandro Marcio Hakme da Silva / 43.977.904-2 / 

327.322.258-19 / 1º
1 / Paulo Renato Boaventura / 23.916.695 / 197.346.398-

97 / 2º
*
 FACULDADE DE TECNOLOGIA DEPUTADO WALDYR ALCEU 

TRIGO, SERTÃOZINHO
EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES AO PROCESSO SELE-

TIVO SIMPLIFICADO PARA PROFESSOR DE ENSINO SUPERIOR, 
Nº 176/01/2020 – PROCESSO Nº 204974/2020.

O Diretor da FACULDADE DE TECNOLOGIA DEPUTADO 
WALDYR ALCEU TRIGO, da cidade de SERTÃOZINHO, TORNA 
PÚBLICA A ABERTURA de inscrições ao Processo Seletivo Sim-
plificado 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 disposi-
ções 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 Mecatrônica Industrial.
2. Áreas da Disciplina: Eletrônica e Automação / Mecânica 

e Metalúrgica / Veículos a Motor, Navios e Aeronaves. (Abrange 
tecnologias, licenciaturas e bacharelados)

3. Disciplina, carga horária semanal e período: Sistemas 
Hidráulicos e Pneumáticos, 04 horas–aula, matutino.

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.

LEIA-SE:
EDITAL DE RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE ALTERAÇÃO DO 

EDITAL DE RESULTADO DA ANÁLISE DO MEMORIAL CIRCUNS-
TANCIADO, PUBLICADO NO DOE DE 16/01/2020, SEÇÃO I, 
PÁGINA 154

*
 FACULDADE DE TECNOLOGIA DE MAUÁ - MAUÁ
CONCURSO PÚBLICO PARA PROFESSOR DE ENSINO SUPE-

RIOR Nº 113/02/2019 – PROCESSO Nº 2707844/2019
AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL: DESPACHO PUBLICADO 

NO DOE DE 28/09/2018, PROCESSO CEETEPS Nº 818/2018
ALTERAÇÃO DO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES PUBLICA-

DO NO DOE DE 27/09/2019, SEÇÃO I, PÁGINA(S) 227 a 229.
O Diretor de Faculdade de Tecnologia da FATEC MAUÁ, com 

fundamento na alínea “e” do inciso II do artigo 2º da Portaria 
CEETEPS-GDS nº 914, de 14, publicada no DOE de 15/01/2015, 
republicada no DOE de 28/01/2015, faz saber aos candidatos 
a ALTERAÇÃO do Cronograma de Atividades constante do 
Anexo I do Edital de Abertura de Inscrições, passando a vigorar 
conforme segue:

7. Do período provável da publicação em DOE do despacho 
do Diretor de Faculdade de Tecnologia homologando o Concurso 
Público: 07/01/2020 a 09/01/2020

8. Do período provável da publicação em DOE de Edital de 
Convocação: 21/01/2020 a 24/01/2020.

9. Os prazos e procedimentos para interposição de recursos 
encontram-se dispostos no Capítulo XIV do presente Edital.

 FACULDADE DE TECNOLOGIA DE MAUÁ - MAUÁ
CONCURSO PÚBLICO DE PROFESSOR DE ENSINO SUPERIOR
EDITAL Nº 113/02/2019, PROCESSO Nº 2707844/2019
AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL: DESPACHO PUBLICADO 

NO DOE DE 28/09/2018, PROCESSO CEETEPS Nº 818/2018
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 01
O Diretor da FACULDADE DE TECNOLOGIA DE MAUÁ, da 

cidade de MAUÁ, em face do previsto no item 8, do Capítulo 
XIII do edital de abertura de inscrições publicado no DOE de 
27/09/2019, CONVOCA o candidato, abaixo relacionado, para 
o aceite das aulas, no dia, horário e endereço abaixo indicados.

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

A escolha de aulas obedecerá rigorosamente a ordem de 
classificação final. O candidato não aproveitado aguardará nova 
oportunidade de convocação.

O candidato que não atender à convocação, recusar as 
aulas oferecidas, não entregar a documentação para formalizar 
a admissão, deixar de entrar em exercício, ou não comprovar 
possuir o requisito de titulação descrito no Capítulo III do edital 
de abertura de inscrições, terá exaurido os direitos decorrentes 
de sua habilitação no concurso.

Local: FACULDADE DE TECNOLOGIA DE MAUÁ
Endereço: AVENIDA ANTONIA ROSA FIORAVANTE,804
Bairro: VILA FAUSTO MORELLI
Cidade: MAUÁ
Telefone: (11) 4543-3238 e-mail: F113ADM@CPS.SP.GOV.BR
WWW.FATECMAUA.COM.BR
Curso Superior de Tecnologia em LOGÍSTICA
Área(s) da Disciplina: ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS; 

ENGENHARIA E TECNOLOGIA DE PRODUÇÃO.
Disciplina, carga horária semanal e período: EMBALAGENS 

E UNITIZAÇÃO - 2 (DUAS) HORAS- MATUTINO
Número de Vaga(s): .1
CANDIDATO:
Nº INSCRIÇÃO / NOME / RG / CPF / CLASSIFICAÇÃO FINAL
3 / DOUGLAS LEONARDO DE LIMA / 34.255.728-2 / 

312.642.958-04 /1º;
DATA DE COMPARECIMENTO: 24/01/2020 (sexta-feira)
HORÁRIO: 10H00 às 13H00
 FACULDADE DE TECNOLOGIA DE TAUBATÉ – TAUBATÉ
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO, NOS TERMOS DA 

DELIBERAÇÃO CEETEPS 17, DE 16/07/2015
EDITAL Nº 251/02/2018 – PROCESSO Nº 538/2018
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 2
O Diretor da FACULDADE DE TECNOLOGIA DE TAUBATÉ, 

da cidade de TAUBATÉ, no uso das atribuições e competências 
conferidas por meio do artigo 10 da Deliberação CEETEPS 
017/2015, de 16, publicada no DOE de 18/07/2015, CONVOCA 
os candidatos abaixo relacionados, para a SESSÃO DE ESCOLHA 
DE AULAS, no dia 24/01/2020(sexta-feira), às 09h30m, no ende-
reço abaixo indicado.

Os candidatos convocados deverão comparecer com docu-
mento de identidade ou far-se-ão representar por procurador 
constituído, munido de documento de identidade do procurador.

A escolha e atribuição de aulas obedecerá rigorosamente 
a ordem de classificação final. O candidato não aproveitado 
aguardará nova oportunidade de convocação.

O candidato que atender a convocação, mas não for apro-
veitado (após a escolha e atribuição de aulas) aguardará nova 
oportunidade de convocação.

O candidato que não atender a convocação, recusar as 
aulas oferecidas, não entregar a documentação para formalizar 
a admissão, ou deixar de entrar em exercício, terá exaurido os 
direitos decorrentes de sua habilitação no processo seletivo 
simplificado.

Local de apresentação: FACULDADE DE TECNOLOGIA DE 
TAUBATÉ

Endereço: AVENIDA TOMÉ PORTES DEL REI, 525 – Cidade: 
TAUBATÉ

Curso Superior de Tecnologia em ANÁLISE E DESENVOLVI-
MENTO DE SISTEMAS

Áreas da Disciplina: CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO / COMUNI-
CAÇÃO VISUAL E MULTIMÍDIA

Disciplina e carga horária: PROGRAMAÇÃO WEB, 4 HORAS-
-AULA, NOTURNO

Número de vagas: 1
Nº INSCRIÇÃO / NOME / RG / CPF / CLASSIFICAÇÃO
07 / CLAUDIO JOSE SILVA GOMES / 23.744.119-6 / 

250.253.128-41 / 2º;
05 / GISLAINE DE FELIPE PEREIRA / 23.738.999-X / 

185.667.138-00 / 3º;
06 / LEONARDO MEIRELLES ALVES / 42.532.177-0 / 

340.075.498-69 / 297,20 / 4º;
*
 FACULDADE DE TECNOLOGIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 

– SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
EDITAL DE RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE ABERTURA DE 

INSCRIÇÕES AO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 
121/01/2020 – PROCESSO Nº 107844/2020, PUBLICADO NO 
DOE DE 17/01/2020, SEÇÃO I, PÁGINAS 142 E 143

ONDE SE LÊ:
... PROCESSO Nº 33170/2020...
LEIA-SE:
... PROCESSO Nº 107844/2020...
*
 ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL COMENDADOR JOÃO RAYS 

– BARRA BONITA
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA FORMAÇÃO DE 

CADASTRO RESERVA, PARA PROFESSOR DE ENSINO MÉDIO E 
TÉCNICO, Nº 040/24/2019, PROCESSO Nº 2828477/2019

DESPACHO DO DIRETOR DE ESCOLA TÉCNICA DE 
21/01/2020

O Diretor da ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL COMENDADOR 
JOÃO RAYS, no uso das atribuições conferidas por meio do § 1º 
do artigo 3º da Deliberação CEETEPS nº 41/2018, considerando 
a não ocorrência de de candidatos aprovados, ENCERRA o Pro-
cesso Seletivo Simplificado de Docentes, no(s) componente(s) 
curricular(es) Estrutura e de Computadores (Manutenção e 
Suporte em Informática).

*

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
1. - Epidemiologia do câncer em Cirurgia de Cabeça e 

Pescoço;
2. - Infecção em Cirurgia de Cabeça e Pescoço;
3. - Complicações pós-operatórias em Cirurgia de Cabeça 

e Pescoço;
4. - Malformações congênitas em Cirurgia de Cabeça e 

Pescoço;
5. - Reconstruções em Cirurgia de Cabeça e Pescoço;
6. - Diagnóstico e tratamento das doenças tumorais e não-

-tumorais das glândulas salivares;
7. - Diagnóstico e tratamento de tumores cutâneos em 

cabeça e pescoço;
8. - Diagnóstico e tratamento dos tumores do nariz e dos 

seios paranasais;
9. - Diagnóstico e tratamento dos tumores do lábio e da 

cavidade oral;
10. - Diagnóstico e tratamento dos tumores da faringe;
11. - Diagnóstico e tratamento dos tumores da laringe;
12. - Tumores da tireóide e paratireóide;
13. - Tumores ósseos em cabeça e pescoço;
14. - Diagnóstico e tratamento das metástases cervicais;
15. - Esvaziamentos cervicais;
16. - Acesso às vias aéreas e Traqueostomia;
17. - Urgência oncológica em Cabeça e Pescoço;
18. - Traumatologia de face e pescoço;
19. - Cirurgia crânio-maxilo-facial oncológica;
20. - Tratamento das deformidades da face.
NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
1. - Administração Pública (Definições de Administração 

Direta, Administração Indireta, Autarquia, Fundação Pública e 
Empresa Pública.

2. - Política de Recursos Humanos na Administração Pública.
3. - Princípios da Administração Pública (Legalidade, Mora-

lidade, Impessoalidade, Publicidade e Eficiência).
4. - Acesso a Informações (Decreto nº 58.052/2012).
5. - Proteção e Defesa do Usuário do Serviço Público do 

Estado de São Paulo (Lei 10.294/99).
6. - Ética no Serviço Público
NOÇÕES DE INFORMÁTICA
1. - Conhecimentos sobre Windows (pastas, diretórios, 

arquivos e atalhos, área de trabalho, manipulação de arquivos 
e pastas).

2. - Conhecimentos sobre Microsoft Word e Microsoft Excel.
3. - Correio eletrônico (uso de correio eletrônico, preparo e 

envio de mensagens, anexação de arquivos).
4. - Internet (navegação, conceitos de URL, links, sites, busca 

e impressão de páginas).
Duração da prova: 2:30h (duas horas e trinta minutos)
ANEXO III
Dos Títulos
Pontuação máxima de 20 (vinte) pontos
A prova de títulos é composta por pontuação de títulos 

relacionados à formação e experiência profissional do candidato.
Não serão aceitos títulos que não guardem relação com as 

atribuições do cargo ou emprego público em disputa.
Esquema de Valorização de Títulos
1. - Pós Graduação:
a) - Mestrado completo - 2,0
Máximo computável - 2,0
b) - Doutorado completo - 4,0
Máximo computável - 4,0
2. - Especialização (Não será considerado a Residência 

Médica):
Curso de extensão universitária, aperfeiçoamento técnico, 

com duração igual ou superior a 1 (um) ano, relacionados às 
áreas de atuação definidas neste Edital.

Valor por curso - 1,0
Máximo computável - 2,0
3. - Experiência Profissional (Não será considerado a Resi-

dência Médica):
a) - Exercício da profissão na área do Edital.
Por ano completo - 1,0
Por fração equivalente a 6 ou mais meses completos - 0,5
Máximo computável neste item - 6,0
4. - Participação em Congressos, simpósios e jornadas 

médicas:
a) - Como ouvinte
Valor por evento - 0,5
Máximo computável neste item - 1,0
b) - Apresentação de Trabalho
Valor por evento - 1,0
Máximo computável neste item - 2,0
5. - Publicações em Revistas Especializadas:
Publicações na integra em periódicos científicos:
Valor por evento - 1,0
Máximo computável neste item - 3,0
ANEXO IV
Das condições específicas e ajudas técnicas disponíveis aos 

candidatos com deficiência
As seguintes condições específicas e ajudas técnicas pode-

rão ser disponibilizadas aos candidatos com deficiência, na 
medida da sua necessidade, sem prejuízo de outras que se 
fizerem necessárias:

Ao candidato com deficiência visual:
- Prova impressa em Braile;
- Prova impressa em caracteres ampliados, indicando o 

tamanho da fonte;
- Fiscal Ledor, com leitura fluente, devendo, nesta situação, 

a prova ser gravada em áudio;
- Utilização de computador com software de leitura de tela 

e ou ampliação de tela, devendo o candidato indicar um dentre 
os relacionados a seguir:

* Lente de aumento do Windows (ampliação);
* Narrador do Windows (leitor de tela).
Ao candidato com deficiência auditiva:
- Fiscal Intérprete de LIBRAS, nos termos da Lei nº 12.319, 

de 01/09/2010, nos casos de prova oral, devendo, neste caso, 
a prova ser gravada em vídeo. No caso de impossibilidade da 
gravação, esta deverá ser justificada pela Comissão Especial de 
Concurso Público;

- Autorização para utilização de aparelho auricular, sujeito a 
inspeção e aprovação da Comissão Especial de Concurso Públi-
co, com a finalidade de garantir a lisura do concurso.

Ao candidato com deficiência física:
- Mobiliário adaptado e espaços adequados para a reali-

zação da prova;
- Designação de fiscal para auxiliar no manuseio da prova e 

transcrição das respostas;
- Facilidade de acesso às salas de provas e às demais insta-

lações relacionadas ao certame.

 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

 CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 
TECNOLÓGICA PAULA SOUZA

 FACULDADE DE TECNOLOGIA DA ZONA LESTE – SÃO PAULO
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO, NOS TERMOS DA 

DELIBERAÇÃO CEETEPS 17, DE 16/07/2015
EDITAL Nº 111/18/2019 – PROCESSO Nº 30695219/2019
EDITAL DE RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE ALTERAÇÃO DO EDI-

TAL DE RESULTADO DA ANÁLISE DO MORIAL CIRCUNSTANCIA-
DO, PUBLICADO NO DOE DE 16/01/2020, SEÇÃO I, PÁGINA 154

ONDE SE LÊ:
EDITAL DE RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE ALTERAÇÃO DO 

EDITAL DE RESULTADO DA ANÁLISE DO MORIAL CIRCUNS-
TANCIADO, PUBLICADO NO DOE DE 16/01/2020, SEÇÃO I, 
PÁGINA 154
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