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5.1.5. A prova, que será lida em sessão pública pelo candi-
dato, deverá ser reproduzida em cópias que serão entregues aos 
membros da Comissão de Seleção, ao se abrir a sessão;

5.1.6. Cada prova será avaliada pelos membros da Comis-
são de Seleção, individualmente.

5.2. A prova didática será pública, com a duração mínima 
de 40 (quarenta) e máxima de 60 (sessenta) minutos, e versará 
sobre o programa base do processo seletivo, nos termos do art. 
137, do Regimento Geral da USP.

5.2.1. O sorteio do ponto será feito 24 (vinte e quatro) horas 
antes da realização da prova didática;

5.2.2. O candidato poderá utilizar o material didático que 
julgar necessário.

5.2.3. O candidato poderá propor substituição dos pontos, 
imediatamente após tomar conhecimento de seus enunciados, 
se entender que não pertencem ao programa do processo sele-
tivo, cabendo à Comissão de Seleção decidir, de plano, sobre a 
procedência da alegação.

5.2.4. Os candidatos que se apresentarem depois do horário 
estabelecido não poderão realizar as provas.

5.2.5. Se o número de candidatos o exigir, eles serão 
divididos em grupos de no máximo três, observada a ordem de 
inscrição, para fins de sorteio e realização da prova.

5.2.6. As notas da prova didática serão atribuídas após o 
término das provas de todos os candidatos.

6. Os pesos das provas são os mesmos estabelecidos no 
Regimento da Unidade e, para o cálculo da média individual, a 
soma dos pesos será o quociente de divisão.

7. Serão considerados habilitados os candidatos que alcan-
çarem, da maioria dos examinadores, nota mínima sete.

8. A Comissão de Seleção deve definir o primeiro colocado 
pela maioria das indicações dos membros da Comissão. Excluído 
o primeiro colocado, a Comissão deverá, dentre os candidatos 
remanescentes, escolher o segundo colocado pela maioria das 
indicações de seus membros, e assim, sucessivamente.

9. Em caso de empate, a Comissão de Seleção procederá 
ao desempate com base na média global obtida por cada 
candidato.

10. O programa base do processo seletivo será o seguinte:
I. Tecnologia de Produtos de Origem Animal: 1) Introdução 

à tecnologia de alimentos: conceitos fundamentais, definições e 
objetivos principais.2) Importância sócio-econômica dos alimen-
tos de origem animal; situação atual da produção brasileira de 
carnes, leite, pescado e ovos; atuação do médico veterinário na 
área de tecnologia de produtos de origem animal.3) Tecnologia 
da carne e derivados:3.1-Fundamentos de ciência da carne: 
estrutura, composição química, propriedades funcionais e valor 
nutritivo; conversão do músculo em carne e fenômenos post-
-mortem; maturação da carne.3.2-Estabelecimentos industriais 
de carne e derivados: classificação, estrutura geral das instala-
ções e requisitos básicos de higiene.3.3-Processamento tecno-
lógico de carnes in natura: transporte dos animais e cuidados 
ante-mortem; métodos de insensibilização e sangria; sequência 
de operações para o preparo de carcaças, vísceras e cortes 
comerciais de animais de abate.3.4-Aspectos higiênico-sanitá-
rios da carne e derivados: fontes de contaminação microbiológi-
ca e química; fatores que determinam alterações microbianas da 
carne fresca.3.5-Métodos de conservação da carne e derivados: 
classificação, princípios e aplicações industriais. 3.6-Conservação 
da carne pelo frio artificial: características das câmaras frigorífi-
cas; métodos de resfriamento e congelamento da carne; controle 
da operação de frigorificação. 3.7-Conservação da carne pelo 
emprego do calor: características das máquinas geradoras de 
calor; emprego da pasteurização e esterilização; processamento 
tecnológico de carnes envasadas.3.8-Processamento tecnológico 
de carnes desidratadas e irradiadas; produtos desidratados para 
a alimentação humana e animal; emprego da liofilização na 
conservação de carnes e derivados. 3.9-Métodos químicos apli-
cados na conservação de carnes: processamento tecnológico de 
produtos salgados, curados e defumados. Ingredientes, aditivos 
intencionais e coadjuvantes utilizados na indústria de carnes: 
aspectos da legislação brasileira. 3.10-Processamento tecnoló-
gico de produtos de salsicharia. 3.11-Processamento tecnológico 
de subprodutos da indústria de carnes: gorduras comestíveis, 
não comestíveis e demais subprodutos. 3.12-Controle de quali-
dade e sanidade da carne e derivados: controle microbiológico 
e físico-químico; aplicação da análise de riscos e pontos críticos 
de controle na indústria de carnes e derivados.

II. Produção de Bovinos de Corte: Teórico: 1 - Panorama 
da produção de carne; 2 - Raças de bovinos e sistemas de pro-
dução; 3 - Criação de bezerros; 4 - Recria de bovinos jovens e 
puberdade de fêmeas; 5 - Manejo sanitário de bovinos de corte; 
6 - Manejo da reprodução em bovinos de corte; 7 - Engorda e 
confinamento; 8 - Relevância da rastreabilidade no agronegócio 
da carne; 9 - Aspectos de manejo que interferem na qualidade 
da carne; 10 - Promotores de crescimento.

III. Introdução ao Estudo da Medicina Veterinária em Sis-
temas de Criações: Atividades de acompanhando da rotina dos 
sistemas de criação de Bovinos de Corte.

11. É de responsabilidade do candidato o acompanhamento 
do andamento do processo seletivo, por meio de acesso ao link 
http://www3.fmvz.usp.br:8080/index.php/site/a_fmvz/estrutu-
ra_administrativa/assistencia_academica/concursos

12. O não comparecimento do candidato às provas progra-
madas implicará automaticamente sua desistência do processo 
seletivo.

13. O relatório da Comissão de Seleção será apreciado pelo 
Conselho Técnico Administrativo da FMVZ/USP, para fins de 
homologação, após exame formal.

14. A contratação será por prazo determinado e vigorará a 
partir da data do exercício e até 31/12/2017, com possibilidade 
de prorrogações, desde que a soma dos períodos não ultrapasse 
o prazo de dois anos.

15. Os docentes contratados por prazo determinado fica-
rão submetidos ao Estatuto dos Servidores da Universidade 
de São Paulo e vinculados ao Regime Geral da Previdência 
Social – RGPS.

16. São condições de admissão:
I. Estar apto no exame médico pré-admissional realizado 

pela USP;
II. Ser autorizada a acumulação, caso o candidato exerça 

outro cargo, emprego ou função pública;
III. No caso de candidato estrangeiro aprovado no pro-

cesso seletivo e convocado para contratação, apresentar visto 
temporário ou permanente que faculte o exercício de atividade 
remunerada no Brasil.

Mais informações, bem como as normas pertinentes ao 
processo seletivo, encontram-se à disposição dos interessados 
na Assistência Acadêmica da Faculdade de Medicina Veterinária 
e Zootecnia da USP, sita na Av. Prof. Dr. Orlando Marques de 
Oliveira, 87, Cidade Universitária, São Paulo/SP, ou pelo telefone 
(11) 3091-7671/7676/8358.

 INSTITUTO DE FÍSICA
 ABERTURA DE INSCRIÇÕES PARA PROCESSO SELETIVO 

SIMPLIFICADO
EDITAL-12/2017
O Vice-Diretor do Instituto de Física da Universidade de São 

Paulo torna público a todos os interessados que, “ad referen-
dum” do Conselho Técnico-Administrativo (CTA), estarão aber-
tas por dez dias, no período das 00h01min do dia .25/07/2017. 
às 23h59min do dia 03/08/2017, as inscrições para o processo 
seletivo para a contratação de 01 (um) docente por prazo deter-
minado, como Professor Contratado III (MS-3.1), com salário de 
R$ 1.849,66, referência: mês de maio de 2016, com jornada de 
12 (doze) horas semanais de trabalho, junto ao Departamento 
de Física Aplicada, na Área de Física, nos termos da Resolução 
nº 5.872/10 e alterações posteriores, bem como da Resolução 
nº 7.354/17.

O Professor Doutor Jorge Luis da Silva Grespan submeteu-
-se às provas do concurso para a Livre-Docência (Arguição do 
Memorial, Prova Didática, Prova Escrita e Defesa de Tese) de 31 
de maio a 02 de junho de 2017, nos termos da legislação vigente 
na USP, conforme Edital FFLCH nº 001/2017 de 18/02/2017 (Prot. 
Nº 17.5.273.8.8).

A Congregação, em reunião ordinária de 20/04/2017, acei-
tou o pedido de inscrição do candidato Professor Doutor Jorge 
Luis da Silva Grespan no concurso público de títulos e provas 
visando à obtenção de título de Livre-docência no Departamen-
to de História, disciplina de Teoria da História (B), bem como 
aprovou os seguintes nomes para a constituição da Comissão 
Julgadora: Titulares: Profs. Drs. Sara Albieri (DH/FFLCH, Titular, 
Presidente), Gabriel Cohn (DCP/FFLCH, Titular, Aposentado), 
Luiz Felipe Alencastro (FGV, Titular), Eleutério Fernando da Silva 
Prado (FEA/USP, Titular), e Wolfgang Leo Maar (UFSCar, Titular).

No dia 31 de maio de 2017, às nove horas e trinta minutos, 
iniciaram-se os trabalhos com a instalação da Comissão Julga-
dora, a determinação do calendário e a elaboração da lista de 
pontos para a prova escrita. Às nove horas e cinquenta e cinco 
minutos, o candidato tomou ciência do calendário e da lista de 
pontos para a prova escrita, concordando com ambos.

Às dez horas iniciou-se a Arguição de Memorial. O candi-
dato respondeu com toda a propriedade as questões que lhe 
foram feitas.

Às catorze horas, iniciou-se a Defesa de Tese, apresentada 
sob o título “FIGURAÇÕES DO MODO DE REPRESENTAÇÃO 
CAPITALISTA”. O candidato apresentou tese marcada pela 
conjugação de rigorosa erudição com elevada originalidade. O 
resultado é uma analise aprofundada das fontes renovadas pelo 
trabalho editorial em andamento do Capital de Karl Marx, e 
inestimável contribuição para a pesquisa brasileira.

No dia 01 de junho de 2017, às nove horas e cinquenta 
e cinco minutos, ocorreu o sorteio do ponto e início da prova 
Escrita (com consulta a livros, periódicos e outros documentos 
bibliográficos durante sessenta minutos, após o sorteio). A Prova 
Escrita, acerca do tema “Metodologia e institucionalização da 
História do século XIX.” foi elaborada no tempo regulamentar, 
em computador, conforme opção prévia feita pelo candidato, 
obedecendo ao disposto na Portaria FFLCH nº 08/2017, repu-
blicada em 21/02/2017. Às quinze horas, o candidato tomou 
ciência da lista e sorteou o ponto da Prova Didática.

No dia 02 de junho de 2017, às quinze horas, iniciou-se a 
prova didática sobre o tema “O conceito da História em Marx” 
e foi realizada em cinquenta e nove minutos, durante os quais 
o candidato expôs com clareza, elegância e precisão conteúdos 
fundamentais relativos ao tema proposto.

Às dezesseis horas e quinze minutos, o candidato fez a 
Leitura da Prova Escrita. A Comissão Julgadora considerou que 
o candidato discorreu de maneira criativa e clara sobre o tema 
sorteado.

Após o término da leitura da Prova Escrita, o Senhor Pre-
sidente declarou publicamente a média final de cada um dos 
examinadores, sendo elas: Profs. Drs Sara Albieri 10,0 (dez intei-
ros); Gabriel Cohn: 10,0 (dez inteiros); Luiz Felipe Alencastro: 
10,0 (dez inteiros); Eleutério Fernando da Silva Prado: 10,0 (dez 
inteiros); e Wolfgang Leo Maar: 10,0 (dez inteiros).

Diante do exposto, a Comissão Julgadora, tendo em vista 
que o candidato, Professor JORGE LUIS DA SILVA GRESPAN, 
satisfez às exigências para a Livre-Docência, considera-o habili-
tado na disciplina de Teoria da História (B), e submete o Relató-
rio Final para apreciação da Congregação.

HOMOLOGADO PELA CONGREGAÇÃO DA FFLCH/USP EM 
SESSÃO ORDINÁRIA DE 22/06/2017.

 FACULDADE DE MEDICINA VETERINÁRIA E 
ZOOTECNIA
 EDITAL FMVZ 16/2017
ABERTURA DE INSCRIÇÕES PARA PROCESSO SELETIVO 

PARA CONTRATAÇÃO DE DOCENTE POR PRAZO DETERMINA-
DO, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE NUTRIÇÃO E PRODUÇÃO 
ANIMAL

O Diretor da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia 
da Universidade de São Paulo (FMVZ/USP) torna público a 
todos os interessados que, conforme aprovação pelo Conselho 
Técnico-Administrativo, em reunião realizada em 14/7/2017, 
estarão abertas, no período de 00 horas do dia 24 de julho até 
às 23h59 do dia 3 de agosto de 2017, as inscrições para o pro-
cesso seletivo para a contratação de 01 (um) docente por prazo 
determinado, como Professor Contratado III (MS-3.1), com salá-
rio de R$1.849,66 (um mil, oitocentos e quarenta e nove reais 
e sessenta e seis centavos), referência: mês de maio de 2017, 
com jornada de 12 (doze) horas semanais de trabalho, junto ao 
Departamento de Nutrição e Produção Animal, nos termos da 
Resolução nº 5.872/10 e alterações posteriores, bem como da 
Resolução nº 7.354/17.

1. Os membros da Comissão de Seleção serão indicados 
pelo Conselho Técnico Administrativo da FMVZ/USP após o 
término do período de inscrições e de acordo com os termos da 
Resolução nº 7.354/17.

2. Os pedidos de inscrição deverão ser feitos, exclusiva-
mente, por meio do link https://uspdigital.usp.br/gr/admissao, 
no período acima indicado, devendo o candidato apresentar 
requerimento dirigido ao Diretor da Faculdade de Medicina 
Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo, contendo 
dados pessoais e Área de conhecimento (especialidade) a que 
concorre, acompanhado dos seguintes documentos:

I. Documento de identificação (RG, RNE ou passaporte);
II. CPF (para candidatos brasileiros);
III. Prova de que é portador do titulo de Doutor, outorgado 

ou reconhecido pela USP ou de validade nacional.
2.1. Não serão recebidas inscrições pelo correio, e-mail, fax, 

ou qualquer outro meio.
2.2. No ato da inscrição, os candidatos portadores de 

necessidades especiais deverão apresentar solicitação para que 
se providenciem as condições necessárias para a realização 
das provas.

3. O processo seletivo terá validade imediata, exaurindo-se 
com a eventual contratação do(s) aprovado(s).

4. Atribuição da função: o(s) candidato(s) aprovado(s), 
ao ser(em) contratado(s), deverá(ão) ministrar aulas na(s) 
seguinte(s) disciplina(s):

I. Tecnologia de Produtos de Origem Animal;
II. Produção de Bovinos de Corte;
III. Introdução ao Estudo da Medicina Veterinária em Siste-

mas de Criações.
5. A seleção será realizada seguindo critérios objetivos, por 

meio de atribuição de notas em provas, que serão realizadas em 
uma única fase, na seguinte conformidade:

I. Prova Escrita (peso: 5)
II. Prova Didática (peso: 5)
5.1. A prova escrita, que versará sobre o programa base do 

processo seletivo, será realizada de acordo com o disposto no 
artigo 139 e seu parágrafo único do Regimento Geral da USP.

5.1.1. A Comissão de Seleção organizará uma lista de dez 
pontos, com base no programa do processo seletivo, e dela dará 
conhecimento aos candidatos, vinte e quatro horas antes do 
sorteio do ponto.

5.1.2. Sorteado o ponto, inicia-se o prazo improrrogável de 
cinco horas de duração da prova.

5.1.3. Durante sessenta minutos, após o sorteio, será 
permitida a consulta a livros, periódicos e outros documentos 
bibliográficos de uso público, não em meio eletrônico, que o 
candidato tiver levado para o local da prova, do qual não lhe 
será permitido ausentar-se durante esse período.

5.1.4. As anotações efetuadas durante o período de con-
sulta poderão ser utilizadas no decorrer da prova, devendo ser 
feitas em papel rubricado pela Comissão de Seleção e anexadas 
ao texto final.

04/Marcelo Bosisio/44.751.847-1;
08/Leonor Morozini Teixeira/3.610.154-7;
 - Relação dos 03(três) temas para AULA – TESTE
1. - Geometria Analítica: Equação da reta e Equação da 

circunferência;
2. - Geometria Espacial: Cilindro, Cone e Esfera;
3. - Análise Combinatória e Probabilidade.
Duração máxima da aula 00:20 minutos
Data 27/07/2017. Horário 19:00
Conforme Ato do Diretor de Escola Técnica designando a 

Comissão de Avaliação divulgado em 19/07/2017, a Comissão 
de Avaliação responsável pela Aula-Teste será composta pelos 
seguintes membros:

Titulares:
1. Jane Rodrigues de Vasconcelos Araujo, RG.: 40.766.608-4, 

Professor de Ensino Médio e Técnico, presidente;
2. José Roberto dos Santos, RG.: 28.008.663-5, Coordenador 

de Curso, especialista;
3. Maycon Azevedo Geres , RG.: 43.338.383-5, Coordenador 

de Projetos responsável pela Coordenação Pedagógica
Suplentes:
1. Paulo Roberto Costa, RG.: 34.408.899-6, Professor de 

Ensino médio e Técnico;
2. Welton Francisco Oliveira, RG.: 43.358.505-5, Professor 

de Ensino Médio e Técnico, especialista;
5. Componente curricular: Física.
Inscrição (ões) Deferida(s)
N° de inscrição/ Nome/ RG
04/Marcelo Bosisio/44.751.847-1;
Relação dos 03(três) temas para AULA - TESTE
1. - Cinemática dos movimentos variados e uniformemente 

variados;
2. - Ondas: Som e Luz;
3. - Eletrodinâmica: Circuitos elétricos.
Duração máxima da aula 00:20 minutos
Data 27/07/2017. Horário 16:00
Conforme Ato do Diretor de Escola Técnica designando a 

Comissão de Avaliação divulgado em 19/07/2017, a Comissão 
de Avaliação responsável pela Aula-Teste será composta pelos 
seguintes membros:

Titulares:
1. Jane Rodrigues de Vasconcelos Araujo, RG.: 40.766.608-4, 

Professor de Ensino Médio e Técnico, presidente;
2. José Roberto dos Santos, RG.: 28.008.663-5, Coordenador 

de Curso, especialista;
3. Maycon Azevedo Geres , RG.: 43.338.383-5, Coordenador 

de Projetos responsável pela Coordenação Pedagógica.
Suplentes:
1. Paulo Roberto Costa, RG.: 34.408.899-6, Professor de 

Ensino médio e Técnico;
2. Welton Francisco Oliveira, RG.: 43.358.505-5, Professor 

de Ensino Médio e Técnico, especialista;
7. Componente curricular: Biologia.
Inscrição (ões) Deferida(s)
N° de inscrição/ Nome/ RG
02/João Vitor Medeiros Teixeira/48.819.988-8;
Relação dos 03(três) temas para AULA - TESTE
1. - Ácidos nucleicos e biossíntese de proteínas;
2. - Vírus e parasitas intracelulares;
3. - Hereditariedade e mendelismo.
Duração máxima da aula 00:20 minutos
Data 27/07/2017. Horário 15:30
Conforme Ato do Diretor de Escola Técnica designando a 

Comissão de Avaliação divulgado em 19/07/2017, a Comissão 
de Avaliação responsável pela Aula-Teste será composta pelos 
seguintes membros:

Titulares:
1. Jane Rodrigues de Vasconcelos Araujo, RG.: 40.766.608-4, 

Professor de Ensino Médio e Técnico, presidente;
2. Maycon Azevedo Geres , RG.: 43.338.383-5, Coordenador 

de Projetos responsável pela Coordenação Pedagógica;
3. Eliane Pererira Guimarães, RG.: 33.061.007-7, Professor 

de Ensino Médio e Técnico, especialista;
1. Paulo Roberto Costa, RG.: 34.408.899-6, Professor de 

Ensino médio e Técnico;
2. David Silva Nunes, RG.: 30.263.241-1, Professor de Ensino 

Médio e Técnico, especialista;
8 . Componente curricular: Sociologia.
Inscrição (ões) Deferida(s)
N° de inscrição/ Nome/ RG
01/Maria Aparecida Graciano dos Santos/33.945.828-8;
11/Rafael Contini Quirino/44.188.005-8
14/Paulo Rogerio dos Reis/29.353197-3
Relação dos 03(três) temas para AULA – TESTE
1. - Movimentos Sociais no Brasil;
2. - Estrutura Social e Mobilidade Social;
3. - Organização da Sociedade de Classes.
Duração máxima da aula 00:20
Data 27/07/2017. Horário 20:00
Conforme Ato do Diretor de Escola Técnica designando a 

Comissão de Avaliação divulgado em 19/07/2017, a Comissão 
de Avaliação responsável pela Aula-Teste será composta pelos 
seguintes membros:

Titulares:
1. Jane Rodrigues de Vasconcelos Araujo, RG.: 40.766.608-4, 

Professor de Ensino Médio e Técnico, presidente;
2. José Roberto dos Santos, RG.: 28.008.663-5, Coordenador 

de Curso, especialista;
3. Maycon Azevedo Geres , RG.: 43.338.383-5, Coordenador 

de Projetos Responsável pela Coordenação Pedagógica.
Suplentes:
1. Paulo Roberto Costa, RG.: 34.408.899-6, Professor de 

Ensino médio e Técnico;
2. Everton dos Santos Osório, RG.: 43.358.132-3, Professor 

de Ensino Médio e Técnico, especialista.
*

 UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

 UNIDADES UNIVERSITÁRIAS

 ESCOLA DE ENFERMAGEM DE RIBEIRÃO 
PRETO
 Edital ATAC/SCAPAC – 38/2017
CONVOCAÇÃO PARA AS PROVAS
 - A Diretora da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da 

Universidade de São Paulo CONVOCA as candidatas inscritas, 
com título de Doutor: 1) Elisangela Gisele de Assis e 2) Elda de 
Oliveira no processo seletivo para a função de Professor Contra-
tado III (Professor Doutor), nos termos do Edital ATAC/SCAPAC 
33/2017 de Abertura de Processo Seletivo, para as provas: 
didática e escrita, que serão realizadas nos dias 26, 27 e 28 de 
julho de 2017, às 8 horas, na Sala da Congregação desta Escola, 
à Avenida Bandeirantes, 3900, “Campus” da USP, Ribeirão Preto, 
munidas de documento de identidade.

 FACULDADE DE FILOSOFIA, LETRAS E 
CIÊNCIAS HUMANAS
 TORNE SE SEM EFEITO, a Reti-Ratificação do Relatório Final 

do concurso público de títulos e provas visando a obtenção de 
título de livre-docência no departamento de história, disciplina 
de Teoria da História (B). candidato inscrito: Professor Doutor 
Jorge Luis da Silva Grespan, publicado em 19/07/2017,Edital 
FFLCH nº 001/2017 de 18/02/2017.

 RETI-RATIFICANDO O RELATÓRIO FINAL DO CONCURSO 
PÚBLICO DE TÍTULOS E PROVAS VISANDO A OBTENÇÃO DE 
TÍTULO DE LIVRE-DOCÊNCIA NO DEPARTAMENTO DE HISTÓRIA, 
DISCIPLINA DE TEORIA DA HISTÓRIA (B). CANDIDATO INSCRITO: 
PROFESSOR DOUTOR JORGE LUIS DA SILVA GRESPAN.

RETIFICAÇÃO DO AVISO DE DEFERIMENTO E INDEFERI-
MENTO DE INSCRIÇÕES E CONVOCAÇÃO PARA AULA TESTE, 
PUBLICADO NO D.O.E. DE 12/07/2017, SEÇÃO I, PÁGINA 162.

ONDE SE LÊ:
(...)
10. Componente curricular: Localização Espacial e Interpre-

tação de Imagens (Meio Ambiente Integrado ao Ensino Médio);
(...)
Duração máxima da aula: 15 min.
Data 26/07/2017. Horário 15h00min.
Conforme Ato do Diretor de Escola Técnica designando a 

Comissão de Avaliação divulgado em 28/06/2017, a Comissão 
de Avaliação responsável pela Aula-Teste será composta pelos 
seguintes membros:

Titulares:
1. Margaret Sanches Bonilha Baptista, RG.: 9.801.424, 

Diretora de Serviços Acadêmicos, presidente;
2. Leonora Gomes Pinheiro Vieira, RG.: 20.131.099-5, Coor-

denadora Pedagógica, especialista;
3. André Fabiano de Castro Vicente, RG.: 22.464.887, Coor-

denador de Curso.
Suplentes:
1. Alexandra Villanova Ramalho, RG.: 21.938.095-8, Profes-

sora de Ensino Médio e Técnico;
2. Maria Cristina dos Santos, RG.: 19.293.500-8, Professora 

de Ensino Médio e Técnico.
(...)
LEIA-SE:
(...)
Duração máxima da aula: 15 min.
Data 26/07/2017. Horário 15h00min.
Conforme Ato do Diretor de Escola Técnica designando a 

Comissão de Avaliação divulgado em 28/06/2017, a Comissão 
de Avaliação responsável pela Aula-Teste será composta pelos 
seguintes membros:

Titulares:
1. Margaret Sanches Bonilha Baptista, RG.: 9.801.424, 

Diretora de Serviços Acadêmicos, presidente;
2. Claudio Teixeira de Carvalho, RG.: 15.608.017-5, Profes-

sor de Ensino Médio e Técnico, especialista;
3. André Fabiano de Castro Vicente, RG.: 22.464.887, Coor-

denador de Curso.
Suplentes:
1. Alexandra Villanova Ramalho, RG.: 21.938.095-8, Profes-

sora de Ensino Médio e Técnico;
2. Maria Cristina dos Santos, RG.: 19.293.500-8, Professora 

de Ensino Médio e Técnico.
 *
ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL PROFESSORA NAIR LUCCAS 

RIBEIRO – TEODORO SAMPAIO
PROCESSO SELETIVO DE DOCENTES, NOS TERMOS DO 

COMUNICADO CEETEPS N° 1/2009, E SUAS ALTERAÇÕES.
AVISO N° 156/03/2017 de 29/06/2017. Processo n° 

3879/2017
AVISO DE DEFERIMENTO E INDEFERIMENTO DE INSCRI-

ÇÕES E CONVOCAÇÃO PARA AULA TESTE.
O Diretor de Escola Técnica da ETEC Professora Nair Luccas 

Ribeiro faz saber aos candidatos abaixo relacionados o defe-
rimento e indeferimento das inscrições e convoca para AULA 
TESTE, a ser realizada na ETEC Profª Nair Luccas Ribeiro, sita na 
Rua Pará, nº 506 - Bairro Estação em Teodoro Sampaio.

 - Conforme disposto no item 9 do inciso III do Comunicado 
CEETEPS n° 1/2009, publicado no DOE de 31.01.2009, alterado 
pelo Comunicado CEETEPS nº 5/2009, o candidato convocado, 
entregará uma cópia do diploma frente/ verso, na ausência, 
cópia da certidão de conclusão de curso ou certificado/declara-
ção de conclusão da formação superior registrada na ficha de 
inscrição. Os candidatos convocados observarão, também, as 
alíneas b e c do subitem 3.2 do inciso IV e o item 7 do inciso V 
dos Comunicados mencionados anteriormente.

1. Componente curricular: Artes.
Inscrição(ões) Deferida(s)
N° de Inscrição/ Nome/ RG
05/Dulce Aparecida Fiorentino dos Santos/22.016.285-2;
07/Leonor Morozini Teixeira/3.610.154;
09/Alvassi Zarbin/1.165.048;
10/Maria Aparecida de Jesus/25.878.504-4;
 - Relação dos 03(três) temas para AULA – TESTE
1. - Aspectos contextuais e históricos das linguagem visuais 

e sonoras:
• - Estética e arte como elemento da representação, expres-

são e comunicação;
• - As linguagem da arte: dança, teatro, música e arte visual.
2. - Elemento expressivos, processos de produção e produ-

tores dos objetos artísticos e culturais nas diferentes linguagens 
da arte:

• - Cronologia da arte: Renascimento barroco e realismo;
3. - Arte Digital:
• - Diferentes mídias para criação artística: som, imagem 

e vídeo.
Duração máxima da aula 00:20
Data 28/07/2017. Horário 08:00.
Conforme Ato do Diretor de Escola Técnica designando a 

Comissão de Avaliação divulgado em 19/07/2017, a Comissão 
de Avaliação responsável pela Aula-Teste será composta pelos 
seguintes membros:

Titulares:
1. Jane Rodrigues de Vasconcelos Araujo, RG.: 40.766.608-4, 

Professor de Ensino Médio e Técnico, presidente;
2. Thais Simeoni Pirez Bento RG.: 8.530.758-4, Professor de 

Ensino Médio e Técnico, especialista;
3. Maycon Azevedo Geres , RG.: 43.338.383-5, Coordenador 

de Projetos responsável pela Coordenação Pedagógica.
Suplentes:
1. Paulo Roberto Costa, RG.: 34.408.899-6, Professor de 

Ensino Médio e Técnico;
2. Eliane Pererira Guimarães, RG.: 33.061.007-7, Professor 

de Ensino Médio e Técnico, especialista;
2. Componente curricular: Historia.
Inscrição (ões) Deferida(s)
N° de inscrição/ Nome/ RG
03/Alessandra Correia Lopes/25.409.478-8;
06/Maria Elaine dos Santos/24.305.649-7;
12/Marta Aparecida de Moura/40.766.484-1
13/Gabriel Dantas Scalco/33.497.435-5
15/Andréia Domingues da Silva Bueno/47.126.419-2
 - Relação dos 03(três) temas para AULA – TESTE
1. - Crise do Feudalismo;
2. - Revolução Francesa;
3. - Ditadura Militar no Brasil.
Duração máxima da aula 00:20
Data 27/07/2017. Horário 13:00
Conforme Ato do Diretor de Escola Técnica designando a 

Comissão de Avaliação divulgado em 19/07/2017, a Comissão 
de Avaliação responsável pela Aula-Teste será composta pelos 
seguintes membros:

Titulares:
1. Maycon Azevedo Geres , RG.: 43.338.383-5, Coorde-

nador de Projetos responsável pela Coordenação Pedagógica, 
presidente;

2. Vanda Lopes, RG.: 26.685.878-1, Professor de Ensino 
Médio e Técnico, especialista;

3. Jane Rodrigues de Vasconcelos Araujo, RG.: 40.766.608-4, 
Professor de Ensino Médio e Técnico;

Suplentes:
1. Paulo Roberto Costa, RG.: 34.408.899-6, Professor de 

Ensino médio e Técnico;
2. José Roberto dos Santos, RG.: 28.008.663-5, Coordenador 

de Curso, especialista;
4. Componente curricular: Matemática.
Inscrição(ões) Deferida(s)
N° de inscrição/ Nome/ RG
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