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II – a adequação do projeto à área de conhecimento/
especialidade do Departamento, citadas no edital do concurso;

III – a clareza das respostas do candidato às questões 
propostas.

9.2 Cada examinador disporá de até quinze minutos para 
arguir o candidato, assegurado a este igual tempo para a 
resposta.

9.3 Finda a arguição, cada examinador lançará a nota em 
impresso próprio, levando em conta os objetivos mencionados 
acima.

10. JULGAMENTO DA 2ª FASE
10.1 Ao término da apreciação das provas, cada candidato 

terá de cada examinador uma nota final que será a média pon-
derada das notas por ele conferidas nas duas fases, observados 
os pesos mencionados no item 4.

10.2 As notas das provas poderão variar de zero a dez, com 
aproximação até a primeira casa decimal.

10.3 A nota obtida pelo candidato aprovado na prova escri-
ta irá compor a média final da segunda fase.

10.4 O resultado do concurso será proclamado pela comis-
são julgadora imediatamente após seu término, em sessão 
pública.

10.5 Serão considerados habilitados os candidatos que 
obtiverem, da maioria dos examinadores, nota final mínima sete.

10.6 A indicação dos candidatos será feita por examinador, 
segundo as notas por ele conferidas.

10.7 Será proposto para nomeação o candidato que obtiver 
o maior número de indicações da comissão julgadora.

11. A posse do candidato indicado ficará sujeita à aprova-
ção em exame médico realizado pelo Departamento de Perícias 
Médicas do Estado – DPME, nos termos do Artigo 47, VI da Lei 
nº 10.261/68.

12. A nomeação do docente aprovado no concurso, assim 
como as demais providências decorrentes, serão regidas pelos 
termos da Resolução 7271 de 2016.

13. O docente em RDIDP deverá manter vínculo empregatí-
cio exclusivo com a USP, nos termos do artigo 197 do Regimento 
Geral da USP.

14. O concurso terá validade imediata e será proposto para 
nomeação somente o candidato indicado para o cargo posto 
em concurso.

15. O candidato será convocado para posse pelo Diário 
Oficial do Estado.

Maiores informações, bem como as normas pertinentes ao 
concurso, encontram-se à disposição dos interessados no Serviço 
de Assistência a Colegiados e Concursos da Escola de Engenha-
ria de Lorena da USP, situada à Estrada Municipal do Campinho, 
s/nº, em Lorena, SP, ou pelo e-mail: sacc@eel.usp.br.

 EDITAL ATAc/EEL/USP – 47/2017
ABERTURA DE INSCRIÇÃO A CONCURSO PÚBLICO DE 

TÍTULOS E PROVAS PARA PROVIMENTO DE 1 (UM) CARGO DE 
PROFESSOR DOUTOR, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS 
BÁSICAS E AMBIENTAIS DA ESCOLA DE ENGENHARIA DE LORE-
NA (EEL) DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (USP).

O Vice-Diretor da Escola de Engenharia de Lorena da 
Universidade de São Paulo – EEL/USP torna público a todos os 
interessados que, de acordo com o decidido pela Congregação, 
em sessão ordinária realizada em 29/09/2017, estarão abertas, 
pelo prazo de 60 (sessenta) dias, a partir das 8 horas (horário 
oficial de Brasília) do dia 16/10/2017 até às 17 horas do dia 
14/12/2017, as inscrições ao concurso público de títulos e pro-
vas para provimento de 1 cargo de Professor Doutor (em duas 
fases, caráter eliminatório), referência MS-3.1, em Regime de 
Dedicação Integral à Docência e à Pesquisa (RDIDP), claro/cargo 
nº 1226320, com o salário R$ 10.670,75 (maio/2016), junto 
ao Departamento de Ciências Básicas e Ambientais na área 
de Geociências/Geologia e Avaliação de Impacto Ambiental, 
com base nas disciplinas: Geossintéticos em Obras de Proteção 
e Recuperação Ambiental (LOB1242); Condicionantes Geoló-
gico-geotécnicos em Estudos Ambientais (LOB1240); Ações 
Mitigadoras de Impactos Ambientais (LOB1236); Impactos e 
Adequação Ambiental (LOB 1235) e Planejamento Ambiental e 
Urbanismo (LOB 1224), nos termos do art. 125, parágrafo 1º, do 
Regimento Geral da USP, e o respectivo programa que segue:

1. - Obras de proteção ambiental: sistemas de contenção 
de resíduos; lagoas de efluentes, remediação e mitigação de 
áreas degradadas;

2. - Geossintéticos: tipos e aplicações; Geotexteis, geo-
mantas e geocompostos para a drenagem: tipos, propriedades; 
ensaios de caracterização e de desempenho;

3. - Detalhes construtivos de obras de drenagem com 
geossintéticos; sistemas de drenagem em obras de proteção e 
de recuperação ambiental;

4. - Condicionantes geológicos-geotécnicos ligados à ero-
são; aos processos de movimento de massa; à contaminação; 
ligados à escolha de áreas para serem usadas como aterro 
sanitário; barragem e obra civil;

5. - Geoindicadores de degradação; técnicas de recuperação 
de áreas degradadas; critérios para a seleção de alternativas; 
implementação de planos de recuperação;

6. - Técnicas alternativas de medidas mitigadoras de impac-
tos ambientais e suas relações com o monitoramento e com a 
gestão ambiental;

7. - Etapas do planejamento, elaboração e execução de um 
estudo de impacto ambiental;

8. - Identificação, previsão e avaliação de impactos ambien-
tais;

9. - Análises, estudos e proposições relativas às diversas 
formas de crescimento e expansão urbanas;

10. - Estatuto da Cidade, Zoneamento Ambiental, EIA e EIV 
como instrumentos inovadores.

1. O concurso será regido pelo disposto no Estatuto e no 
Regimento Geral da Universidade de São Paulo e no Regimento 
da Escola de Engenharia de Lorena.

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 Escola de Engenharia de 
Lorena, contendo dados pessoais e área de conhecimento (espe-
cialidade) do Departamento a que concorre, acompanhado dos 
seguintes documentos:

I – memorial circunstanciado no qual sejam comprovados 
os trabalhos publicados, as atividades realizadas pertinentes ao 
concurso e as demais informações que permitam avaliação de 
seus méritos, em formato digital;

II – prova de que é portador do título de Doutor outorgado 
pela USP, por ela reconhecido ou de validade nacional;

III – prova de quitação com o serviço militar para candidatos 
do sexo masculino;

IV – título de eleitor;
V – comprovante(s) de votação da última eleição, prova de 

pagamento da respectiva multa ou a devida justificativa;
VI – projeto de pesquisa.
Parágrafo primeiro - Elementos comprobatórios do memo-

rial referido no inciso I, tais como maquetes, obras de arte ou 
outros materiais que não puderem ser digitalizados deverão 
ser apresentados até o último dia útil que antecede o início 
do concurso.

Parágrafo segundo - Os docentes em exercício na USP serão 
dispensados das exigências referidas nos incisos III e IV, desde 
que as tenham cumprido por ocasião de seu contrato inicial.

Parágrafo terceiro - Os candidatos estrangeiros serão dis-
pensados das exigências dos incisos III, IV e V, devendo compro-
var que se encontram em situação regular no Brasil.

Parágrafo quarto - O candidato estrangeiro aprovado no 
concurso e indicado para o preenchimento do cargo só poderá 
tomar posse se apresentar visto temporário ou permanente que 
faculte o exercício de atividade remunerada no Brasil.

IV – título de eleitor;
V – comprovante(s) de votação da última eleição, prova de 

pagamento da respectiva multa ou a devida justificativa;
VI – projeto de pesquisa.
Parágrafo primeiro - Elementos comprobatórios do memo-

rial referido no inciso I, tais como maquetes, obras de arte ou 
outros materiais que não puderem ser digitalizados deverão 
ser apresentados até o último dia útil que antecede o início 
do concurso.

Parágrafo segundo - Os docentes em exercício na USP serão 
dispensados das exigências referidas nos incisos III e IV, desde 
que as tenham cumprido por ocasião de seu contrato inicial.

Parágrafo terceiro - Os candidatos estrangeiros serão dis-
pensados das exigências dos incisos III, IV e V, devendo compro-
var que se encontram em situação regular no Brasil.

Parágrafo quarto - O candidato estrangeiro aprovado no 
concurso e indicado para o preenchimento do cargo só poderá 
tomar posse se apresentar visto temporário ou permanente que 
faculte o exercício de atividade remunerada no Brasil.

Parágrafo quinto - No ato da inscrição, os candidatos porta-
dores de necessidades especiais deverão apresentar solicitação 
para que se providenciem as condições necessárias para a 
realização das provas.

Parágrafo sexto - É de responsabilidade exclusiva do can-
didato o acompanhamento de todas as etapas referentes ao 
concurso no Diário Oficial do Estado de São Paulo, Caderno Exe-
cutivo I, Seção ‘Concursos’, Subseção Universidade de São Paulo.

3. As inscrições serão julgadas pela Congregação da Escola 
de Engenharia de Lorena da USP, em seu aspecto formal, 
publicando-se a decisão em edital.

Parágrafo único - O concurso deverá realizar-se no prazo 
de trinta a cento e vinte dias, a contar da data da publicação no 
Diário Oficial do Estado da aprovação das inscrições, de acordo 
com o artigo 134, parágrafo único, do Regimento Geral da USP.

4. O concurso será realizado segundo critérios objetivos, 
em duas fases, por meio de atribuição de notas em provas, 
assim divididas:

1ª fase (eliminatória)
I - prova escrita – peso 01
2ª fase
II - julgamento do memorial com prova pública de arguição 

– peso 04
III - prova didática - peso 02
IV - prova pública oral de arguição do projeto de pesquisa 

– peso 03
Parágrafo primeiro - O peso para cada prova foi estabe-

lecido pelo artigo 30-B, § 2º, do Regimento da EEL, conforme 
preceitua o § 1º do artigo 140 do Regimento Geral da USP.

Parágrafo segundo - A convocação dos inscritos para a 
realização das provas será publicada no Diário Oficial do Estado.

Parágrafo terceiro - Os candidatos que se apresentarem 
depois do horário estabelecido não poderão realizar as provas.

5. Primeira fase - Prova Escrita – (Caráter eliminatório)
5.1 A prova escrita, que versará sobre assunto de ordem 

geral e doutrinária, será realizada de acordo com o disposto 
no art. 139, e seu parágrafo único, do Regimento Geral da USP.

5.2 A comissão julgadora organizará uma lista de dez 
pontos, com base no programa previsto neste edital, e dela 
dará conhecimento aos candidatos vinte e quatro horas antes 
do sorteio do ponto, sendo vedado ao candidato renunciar a 
esse prazo;

5.3 O candidato poderá propor a substituição de pontos, 
imediatamente após tomar conhecimento de seus enunciados, 
se entender que não pertencem ao programa do concurso, 
cabendo à comissão julgadora decidir, de plano, sobre a proce-
dência da alegação;

5.4 Sorteado o ponto, inicia-se o prazo improrrogável de 
cinco horas de duração da prova;

5.5 Durante sessenta minutos, após o sorteio, será per-
mitida a consulta a livros, periódicos e outros documentos 
bibliográficos;

5.6 As anotações efetuadas durante o período de consulta 
poderão ser utilizadas no decorrer da prova, devendo ser feitas 
em papel rubricado pela comissão e anexadas ao texto final;

5.7 A prova, que será lida em sessão pública pelo candidato, 
deverá ser reproduzida em cópias que serão entregues aos mem-
bros da comissão julgadora, ao se abrir a sessão;

5.8 Cada prova será avaliada, individualmente, pelos mem-
bros da comissão julgadora;

5.9 A nota desta prova poderá variar de zero a dez, com 
aproximação até a primeira casa decimal.

5.10 Serão considerados habilitados para a segunda fase os 
candidatos que obtiverem, da maioria dos membros da comissão 
julgadora, nota mínima sete;

5.11 A comissão julgadora apresentará, em sessão pública, 
as notas recebidas pelos candidatos na prova escrita.

6. Segunda fase - Prova Pública de Arguição e Julgamento 
do Memorial, Prova Didática e Prova Pública Oral de Arguição 
do Projeto de Pesquisa.

6.1 Participarão da segunda fase somente os candidatos 
aprovados na primeira fase.

7. Prova Pública de Arguição e Julgamento do Memorial
7.1 O julgamento do memorial, expresso mediante nota 

global, incluindo arguição e avaliação, deverá refletir o mérito do 
candidato. No julgamento do memorial, a comissão apreciará:

I – produção científica, literária, filosófica ou artística;
II – atividade didática universitária;
III – atividades relacionadas à prestação de serviços à 

comunidade;
IV – atividades profissionais ou outras, quando for o caso;
V - diplomas e outras dignidades universitárias.
7.2 Finda a arguição de todos os candidatos, a comissão 

julgadora, em sessão secreta, atribuirá as notas respectivas, que 
variarão de zero a dez com aproximação até a primeira casa 
decimal, a cada um dos candidatos.

8. Prova Didática
8.1 A prova didática será pública, com a duração mínima 

de quarenta e máxima de sessenta minutos, e versará sobre 
o programa da área de conhecimento acima mencionada, nos 
termos do artigo 137 do Regimento Geral da USP.

8.2 A comissão julgadora, com base no programa previsto 
neste edital, organizará uma lista de dez pontos, da qual os 
candidatos tomarão conhecimento imediatamente antes do 
sorteio do ponto.

8.3 O candidato poderá propor a substituição de pontos, 
imediatamente após tomar conhecimento de seus enunciados, 
se entender que não pertencem ao programa previsto neste 
edital, cabendo à comissão julgadora decidir, de plano, sobre a 
procedência da alegação.

8.4 O sorteio do ponto será feito vinte e quatro horas antes 
da realização da prova didática, sendo vedado ao candidato 
renunciar a esse prazo.

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

8.6 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 didática.

8.7 Finda a prova didática de todos os candidatos, a 
Comissão Julgadora, individualmente, atribuirá a cada um dos 
candidatos as respectivas notas, que variarão de zero a dez, com 
aproximação até a primeira casa decimal.

9. Prova Pública Oral de Arguição do Projeto de Pesquisa
9.1 Levando em consideração o projeto de pesquisa entre-

gue na inscrição ao concurso, cada candidato será arguido pela 
Comissão Julgadora, devendo ser avaliados:

I – o conhecimento científico e experiência prévia sobre o 
tema proposto pelo candidato;

01 / Adriana Leite de Almeida Souza / 27.630.545-0 / 
268.238.448-09 / 7,00 / 9,50 / 4,09 / 7,00 / 3º.

CANDIDATO (S) REPROVADO (S):
Nº INSCRIÇÃO / RG / CPF / NOTA DO EXAME DE CONHECI-

MENTOS ESPECÍFICOS / NOTA DO EXAME DIDÁTICO
05 / 24.296.198-8 / 171.677.208-79 / 3,20.
07 / 24.550.603-2 / 145.757.818-27 / 8,20 / 3,20.
CANDIDATO (S) AUSENTE (S):
Nº INSCRIÇÃO / RG / CPF
02 / 44.372.807-0 / 337.038.868-54;
06 / 22.691.717-4 / 177.906.328-84;
10 / 26.546.012-8 / 291.707.428-04.
*
 FACULDADE DE TECNOLOGIA ANTONIO RUSSO - SÃO 

CAETANO DO SUL
CONCURSO PÚBLICO DE PROFESSOR DE ENSINO SUPERIOR 

– EDITAL Nº 168/01/2017, PROCESSO Nº 1969/2017, CÓDIGO 
DO PORTAL Nº 6541

Autorização governamental constante do Processo CEETEPS 
nº 7.184-15 (SG-178.338-16), publicada no DOE de 18/01/2017, 
seção I, página 41.

EDITAL DE RESULTADO DO EXAME DE CONHECIMENTO 
ESPECIFÍCO, EXAME DIDÁTICO, DO MEMORIAL CIRCUNSTAN-
CIADO (TÍTULOS) E CLASSIFICAÇÃO FINAL.

A Comissão Especial de Concurso Público da FACULDADE 
DE TECNOLOGIA ANTONIO RUSSO, comunica aos candidatos 
abaixo relacionados o resultado dos Exames e a classificação 
final.

CURSO: JOGOS DIGITAIS
DISCIPLINA(S): EMPREENDEDORISMO
CANDIDATO (S) APROVADO (S):
Nº INSCRIÇÃO / RG / CPF / NOTA DO EXAME DE CONHECI-

MENTOS ESPECÍFICOS / NOTA DO EXAME DIDÁTICO / MEMO-
RIAL CIRCUNSTANCIADO (TÍTULOS) / NOTA FINAL / CLASSIFI-
CAÇÃO FINAL.

21 / PAULO ROBERTO ALVES / 5983979-X / 794944048-15 / 
7,00 / 7,00 / 6,88 / 1º;

17 / THIAGO GONÇALVES RIBEIRO DE ALMEIDA / 30343406-
5 / 219319188-30 / 7,00 / 7,00 / 2,66 / 2º.

CANDIDATO (S) REPROVADO (S):
Nº INSCRIÇÃO / RG / CPF / NOTA DO EXAME DE CONHECI-

MENTOS ESPECÍFICOS / NOTA DO EXAME DIDÁTICO
01 / 10236454 / 039946288-06 / 5,70;
04 / 25755350-3 / 265.489.078-33 / 3,70;
05 / 29921693 / 288301208-39 / 4,40;
06 / 10652320-X / 025446068-27 / 5,70;
08 / 32552901-2 / 322272028-23 / 4,00;
09 / 9699783 / 856579998-00 / 7,00;
13 / 11825340-2 / 030647208-21 / 2,40;
15 / 11853008-2 / 956791978-04 / 5,70.
CANDIDATO (S) AUSENTE (S):
Nº INSCRIÇÃO / RG / CPF
02 / 21477631-1 / 187982518-05;
03 / 23.622.095-0 / 184.828558-24;
07 / 21119275-2 / 164924098-84;
11 / 34536019-9 / 269834708-26;
16 / 5189250 / 856869308-30;
18 / 30081669-8 / 282575958-96;
20 / 22432756-2 / 166481288-10;
22 / 24151242-6 / 249868098-57;
23 / 8703978-3 / 879496798-91;
24 / 20636563-9 / 180062898-67;
25 / 28005382 / 304313818-01;
27 / 15598150-X / 022391798-21
*

 UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

 UNIDADES UNIVERSITÁRIAS

 ESCOLA DE ENGENHARIA DE LORENA
 EDITAL ATAc/EEL/USP – 46/2017
ABERTURA DE INSCRIÇÃO A CONCURSO PÚBLICO DE 

TÍTULOS E PROVAS PARA PROVIMENTO DE 1 (UM) CARGO DE 
PROFESSOR DOUTOR, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS 
BÁSICAS E AMBIENTAIS DA ESCOLA DE ENGENHARIA DE LORE-
NA (EEL) DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (USP).

O Vice-Diretor da Escola de Engenharia de Lorena da 
Universidade de São Paulo – EEL/USP torna público a todos os 
interessados que, de acordo com o decidido pela Congregação, 
em sessão ordinária realizada em 29/09/2017, estarão abertas, 
pelo prazo de 60 (sessenta) dias, a partir das 8 horas (horário 
oficial de Brasília) do dia 16/10/2017 até às 17 horas do dia 
14/12/2017, as inscrições ao concurso público de títulos e 
provas para provimento de 1 cargo de Professor Doutor (em 
duas fases, caráter eliminatório), referência MS-3.1, em Regime 
de Dedicação Integral à Docência e à Pesquisa (RDIDP), claro/
cargo nº 1226398, com o salário R$ 10.670,75 (maio/2016), 
junto ao Departamento de Ciências Básicas e Ambientais na 
área de Poluição Atmosférica, com base nas disciplinas: Polui-
ção Ambiental I (LOB1207); Poluição Ambiental II (LOB1211); 
Legislação Ambiental (LOB1221); Monitoramento Ambiental 
(LOB1244) e Tecnologia de Mitigação de CO2 (LOB1252), nos 
termos do art. 125, parágrafo 1º, do Regimento Geral da USP, e 
o respectivo programa que segue:

1. - Toxicologia ambiental e epidemiologia;
2. - Avaliação de risco ambiental e na saúde pública;
3. - Agentes tóxicos de interesse ambiental: pesticidas, 

solventes, metais, radiações e venenos além dos poluentes do ar 
e suas formas de exposição;

4. - Tipos de estudos epidemiológicos e meio de monitora-
mento ambiental;

5. - Impactos de poluentes atmosféricos que afetam a 
saúde humana

6. - Principais poluentes atmosféricos e padrões da quali-
dade do ar;

7. - Dispersão de poluentes na atmosfera;
8. - Modelos matemáticos do transporte de poluentes 

atmosféricos;
9. - Controle de poluição de fontes fixas e móveis;
10. - Conceito, amostragem e sistemas de monitoramento;
11. - Tecnologias de captura/sequestro, armazenamento e 

alternativas de mitigação de CO2;
12. - Princípios fundamentais de direito ambiental;
13. - Política nacional do meio ambiente; código florestal 

brasileiro; política nacional de recursos hídricos e lei dos crimes 
ambientais.

1. O concurso será regido pelo disposto no Estatuto e no 
Regimento Geral da Universidade de São Paulo e no Regimento 
da Escola de Engenharia de Lorena.

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 Escola de Engenharia de 
Lorena, contendo dados pessoais e área de conhecimento (espe-
cialidade) do Departamento a que concorre, acompanhado dos 
seguintes documentos:

I – memorial circunstanciado no qual sejam comprovados 
os trabalhos publicados, as atividades realizadas pertinentes ao 
concurso e as demais informações que permitam avaliação de 
seus méritos, em formato digital;

II – prova de que é portador do título de Doutor outorgado 
pela USP, por ela reconhecido ou de validade nacional;

III – prova de quitação com o serviço militar para candidatos 
do sexo masculino;

DESPACHO DO DIRETOR DE ESCOLA TÉCNICA DE 
09/10/2017.

O Diretor da ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL DE MAIRIPORÃ, 
da cidade de MAIRIPORÃ, no uso das atribuições e compe-
tências conferidas por meio da Portaria CEETEPS-GDS nº 914, 
de 14, publicada no DOE de 15/01/2015, republicada no DOE 
de 28/01/2015, HOMOLOGA o Concurso Público de Professor 
de Ensino Médio e Técnico, no componente curricular Higiene 
e Segurança do Trabalho (para a Habilitação Segurança do 
Trabalho)

 ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL ITAQUERA II – SÃO PAULO
CONCURSO PÚBLICO DE AUXILIAR DE DOCENTE – EDITAL 

Nº 285/01/2016 – PROCESSO Nº 2656/2016 - CÓDIGO DO 
PORTAL Nº 4286.

AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL:
DESPACHO PUBLICADO NO DOE DE 26/05/2015, SEÇÃO I, 

PÁGINA 1 – PROCESSO Nº 5.976/2014 (SGP-10.908-15).
DESPACHO DO DIRETOR DE ESCOLA TÉCNICA DE 

06/10/2017
 - O Diretor de Escola Técnica da ETEC ITAQUERA II, no uso 

das atribuições e competências conferidas por meio da Portaria 
CEETEPS-GDS nº 914, de 14, publicada no DOE de 15/01/2015, 
republicada no DOE de 28/01/2015, e nos termos do item 6 
do Capítulo XIV do Edital de Abertura de Inscrições publicado 
no DOE de 11/10/2016, PRORROGA, a partir de 11/10/2017, a 
validade do concurso público de Auxiliar de Docente, na área de 
atuação INFORMÁTICA.

 ETEC ITAQUERA II – SÃO PAULO
CONCURSO PÚBLICO DE AUXILIAR DE DOCENTE – EDITAL 

Nº 285/02/2016 – PROCESSO Nº 4224/2016.
AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL:
DESPACHO PUBLICADO NO DOE DE 26/05/2015, SEÇÃO I, 

PÁGINA 1 – PROCESSO Nº 5.976/2014 (SGP-10.908-15)
DESPACHO DO DIRETOR DE ESCOLA TÉCNICA DE 

06/10/2017.
 - O Diretor de Escola Técnica da ETEC ITAQUERA II, no uso 

das atribuições e competências conferidas por meio da Portaria 
CEETEPS-GDS nº 914, de 14, publicada no DOE de 15/01/2015, 
republicada no DOE de 28/01/2015, e nos termos do item 6 
do Capítulo XIV do Edital de Abertura de Inscrições publicado 
no DOE de 11/10/2016, PRORROGA, a partir de 11/10/2017, a 
validade do concurso público de Auxiliar de Docente, na área de 
atuação CONSTRUÇÃO CIVIL.

____________________________
 -   -  -  -  -  -  -  - Diretor de Escola Técnica
 -  -  -  -  -  -  -  - Assinatura e carimbo/ identificação
 ETEC DE ARAÇATUBA – ARAÇATUBA
CLASSE DESCENTRALIZADA DE GUARARAPES
CONCURSO PÚBLICO DE PROFESSOR DE ENSINO MÉDIO E 

TÉCNICO – EDITAL Nº 165/07/2017 – PROCESSO Nº 5295/2017
AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL:
DESPACHO PUBLICADO NO DOE DE 18/01/2017, SEÇÃO I, 

PÁGINA 41 – PROCESSO Nº 7.184-15 (SGP-178.338-16)
 - EDITAL DE RESULTADO DA PROVA ESCRITA E CONVOCA-

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

ARAÇATUBA, comunica aos candidatos abaixo relacionados o 
resultado da Prova Escrita, e convoca os candidatos classifica-
dos, nos termos do item 3 do Capítulo X do Edital de Abertura de 
Inscrições, para a Prova de Métodos Pedagógicos, a ser realizada 
na ETEC DE ARAÇATUBA, sita na AVENIDA PRESTES MAIA 1764, 
ARAÇATUBA.

Os candidatos convocados atenderão, quando for o caso, 
o item 7, e obrigatoriamente o item 9, ambos do Capítulo X do 
Edital de Abertura de Inscrições.

– COMPONENTE CURRICULAR: ANÁLISE ERGONÔMICA 
DO TRABALHO

CANDIDATO(S) CLASSIFICADO(S):
Nº de Inscrição/Nome ou Nome Social/D.I. – Tipo/CPF/Nota/

Horário:
001/ Rodrigo Eduardo Borges Felix/ 40.891.423-3/ 

333.952.528-50/80,00/15H00
002/ Emiliane de Oliveira Gomes/ 41.213.276-X/ 

322.418.218-02/60,00/15H15
003/ Eduardo Antonio Nogueira/ 32.366.787-9/ 

222.866.938-54/60,00/15H30
004/ Adriano Magalhães Rodrigues/ 32.438.705-2/ 

303.384.268-25/52,00/15H45
005/ Luis Felipe Tavares Prevelato/ 34.067.243-2/ 

295.649.428-70/60,00/16H00
DATA: 19/10/2017
- RELAÇÃO DOS 3 (TRÊS) TEMAS PARA A PROVA (seguindo 

o Anexo II do Edital de Abertura de Inscrições):
1- NR 17 – Aspectos principais: conforto e nível de ilumina-

ção; avaliação e controle do nível de iluminação.
2- Referências de análise ergonômica no trabalho: aspectos 

gerais.
3- Ergonomia aplicada à ferramentaria, aos equipamen-

tos, mobiliários e maquinários: o que é, como se desenvolve, 
exemplos.

DURAÇÃO MÁXIMA DA PROVA: 15(QUINZE) MINUTOS
CANDIDATO(S) NÃO CLASSIFICADO(S):
Nº de Inscrição/D.I. – Tipo/CPF/Nota:
006/ 26.249.949-6/ 117.339.488-56/40,00
Conforme Ato do Diretor de Escola Técnica designando a 

Banca Examinadora divulgado em 06/10/2017, a Banca Exami-
nadora responsável pela Prova de Métodos Pedagógicos será 
composta pelos seguintes membros:

TITULARES:
1. Viviane Nabor Vespúcio Bis, RG.: 8.527.534-7, Coorde-

nador de Projetos responsável pela Coordenação Pedagógica, 
presidente;

2. Sergio Cunha Antunes, RG.: 7.856.587-X, Professor de 
Ensino Médio e Técnico, especialista;

3. Éder Alves Pereira, RG.: 41.527.271-3, Professor de Ensino 
Médio e Técnico.

SUPLENTES:
1. Flávio Tomeo Hagui, RG.: 19.808.937-5, Engenheiro 

Mecânico, especialista;
2. Ronnie Marcos Rillo, RG.: 21.480.723, Professor de Ensino 

Médio e Técnico,
 FACULDADE DE TECNOLOGIA DE PRAIA GRANDE - PRAIA 

GRANDE
CONCURSO PÚBLICO DE PROFESSOR DE ENSINO SUPERIOR 

– EDITAL Nº 129/01/2017, PROCESSO Nº 2554/2017, CÓDIGO 
DO PORTAL Nº 6434

Autorização governamental constante do Processo CEETEPS 
nº 7.184-15 (SG-178.338-16), publicada no DOE de 18/01/2017, 
seção I, página 41.

EDITAL DE RESULTADO DO EXAME DE CONHECIMENTO 
ESPECIFÍCO, EXAME DIDÁTICO, DO MEMORIAL CIRCUNSTAN-
CIADO (TÍTULOS) E CLASSIFICAÇÃO FINAL.

A Comissão Especial de Concurso Público da FACULDADE 
DE TECNOLOGIA DE PRAIA GRANDE, comunica aos candidatos 
abaixo relacionados o resultado dos Exames e a classificação 
final.

CURSO: GESTÃO EMPRESARIAL
DISCIPLINA(S): ESPANHOL I
CANDIDATO (S) APROVADO (S):
Nº INSCRIÇÃO / RG / CPF / NOTA DO EXAME DE CONHECI-

MENTOS ESPECÍFICOS / NOTA DO EXAME DIDÁTICO / MEMO-
RIAL CIRCUNSTANCIADO (TÍTULOS) / NOTA FINAL / CLASSIFI-
CAÇÃO FINAL.

09 / Deise Maria Biazon / 16.180.300-3 / 056.825.238-14 / 
7,50 / 9,10 / 6,08 / 7,63 / 1º;

08 / Bianca Agarie / 30.476.986-1 / 337.270.188-79 / 8,00 
/ 9,2 / 3,80 / 7,16 / 2º;
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