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6.2. 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.

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

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

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

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

6.2.5. 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.

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

7. Os pesos das provas são os mesmos estabelecidos no 
Regimento da Escola de Artes, Ciências e Humanidades, para o 
cálculo da média individual, a soma dos pesos será o quociente 
de divisão.

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

9. O programa base do processo seletivo será o seguinte:
1. - Segurança Alimentar e sua aplicação prática na gas-

tronomia
2. - Tipologia de Restaurantes e Serviços: aspectos da teoria 

e da prática
3. - Concepção de Restaurantes e o planejamento de 

cardápios
4. - Cozinha regional Brasileira: criatividade, técnicas de 

preparo e o uso de matérias primas
5. - Cozinha Internacional: criatividade, técnicas de preparo 

e o uso de matérias primas
6. - Bebidas e coquetelaria: conceituação, práticas e técnicas 

de preparo
7. - Atuação profissional em gastronomia: a formação e o 

cotidiano do profissional
8. - Higiene e manipulação de Alimentos e Bebida: técnicas 

e práticas cotidianas
9. - Conceitos, práticas e habilidades básicas de cozinha: 

cortes e preparos
10. - A gastronomia: práticas em serviços de eventos e buffet
11. - Os serviços de alimentos e bebidas: combinações e 

composições
10. É de responsabilidade do candidato o acompanhamento 

do andamento do processo seletivo, por meio de acesso ao link 
https://uspdigital.usp.br/gr/admissao, à página institucional da 
Escola de Artes, Ciências e Humanidades, e às publicações no 
Diário Oficial do Estado de São Paulo.

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

12. O relatório da Comissão de Seleção será apreciado pelo 
CTA da Escola de Artes, Ciências e Humanidades, para fins de 
homologação, após exame formal.

13. A contratação será por prazo determinado e vigorará a 
partir da data do exercício e até 31 de dezembro de 2018, com 
possibilidade de prorrogações, desde que a soma dos períodos 
não ultrapasse o prazo de dois anos.

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

15. 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.

Maiores informações, bem como as normas pertinentes ao 
processo seletivo, encontram-se à disposição dos interessados na 
Seção de Apoio Acadêmico da EACH, no endereço acima citado, 
ou através do telefone (11) 3091-1003, ou pelo e-mail: apoio-
-each@usp.br, ou ainda no site: www.each.usp.br.

 ESCOLA DE COMUNICAÇÕES E ARTES
 UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
ESCOLA DE COMUNICAÇÕES E ARTES
Edital nº 05/2018/ECA
ABERTURA DE INSCRIÇÕES AO CONCURSO PÚBLICO DE 

TÍTULOS E PROVAS VISANDO O PROVIMENTO DE 01 (UM) 
CARGO DE PROFESSOR TITULAR NA ÁREA DE “TEORIA E HIS-
TÓRIA DO TEATRO” NO DEPARTAMENTO DE ARTES CÊNICAS 
DA ESCOLA DE COMUNICAÇÕES E ARTES DA UNIVERSIDADE 
DE SÃO PAULO.

O Diretor da Escola de Comunicações e Artes da Universi-
dade de São Paulo torna público a todos os interessados que, de 
acordo com o decidido pela Congregação em sessão ordinária 
realizada em 25/04/2018, estarão abertas, pelo prazo de 180 
(cento e oitenta) dias, com início às 08h30 (horário de Brasília) 
do dia 03/05/2018 e término às 16h00 (horário de Brasília) do dia 
29/10/2018, as inscrições ao concurso público de títulos e provas 
para provimento de 01 (um) cargo de Professor Titular (cargo/
claro nº 210.285 – conforme redistribuição pela portaria GR nº 
7071 de 05 de fevereiro de 2018), referência MS-6, em Regime 
de Dedicação Integral à Docência e à Pesquisa, com o salário 
de R$ 15.862,33 (maio/2016), junto ao Departamento de Artes 
Cênicas, na área de “Teoria e História do Teatro”, nos termos do 
art. 125, parágrafo 1º, do Regimento Geral da USP, e o respectivo 
programa que segue:

Teoria e História do Teatro
01. A ideia de teatro.
02. A mimesis em Platão: a condenação da poesia e do 

teatro.
03. A mimesis em Aristóteles: a primeira teoria do teatro.
04. A teoria da ação dramática em Aristóteles: a trama como 

eixo da tragédia.
05. A teoria neoclássica do drama.
06. A crítica de Diderot ao neoclassismo e as bases do 

drama moderno.
07. A noção de estética em Kant e a teoria do teatro do 

romantismo alemão.
08. A crise do idealismo e o pensamento estético em 

Nietzsche.
09. Naturalismo e simbolismo: duas faces do teatro moder-

no.
10. A “Arte do Teatro” de Craig e a “obra de arte viva” de 

appia.
11. A antiteatralidade e a crítica do teatro das vanguardas 

históricas.
12. A teoria do drama moderno e a teoria do espetáculo.
13. O pós-estruturalismo e a crise da teoria do teatro.
14. A teoria da performance e a antropologia teatral.
15. A teoria do teatro e as teorias contemporâneas da arte.
O concurso será regido pelo disposto no Estatuto e no Regi-

mento Geral da Universidade de São Paulo e no Regimento da 
Escola de Comunicações e Artes.

1. - 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 Comunicações 
e Artes, contendo dados pessoais e área de conhecimento 

CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM MECÂNICA: PROCESSOS 
DE SOLDAGEM:

1. LUCIANO JOSE DANTAS, RG.: 00022124152-8, COORDE-
NADOR DO CURSO;

2. LUIS CARLOS BARBOSA DE OLIVEIRA, RG.: 00014705344-
4, PROFESSOR DE ENSINO SUPERIOR;

3. RAFAEL TEIXEIRA TOFFOLI, RG.: 00034407072-4, PROFES-
SOR DE ENSINO SUPERIOR.

*
 ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL DE ARTES – SÃO PAULO
PROCESSO SELETIVO DE DOCENTES, NOS TERMOS DO 

COMUNICADO CEETEPS N° 1/2009, E SUAS ALTERAÇÕES.
AVISO N° 180/01/2018 DE 23/02/2018 - PROCESSO Nº 

1088/2018
DESPACHO DO DIRETOR DE ESCOLA TÉCNICA DE 

23/04/2018.
O Diretor da ETEC DE ARTES, no uso das atribuições con-

feridas por meio do § 1º do artigo 3º da Deliberação CEETEPS 
- 2/2009, DESCLASSIFICA a candidata Priscila Alves de Almeida, 
RG n.º 44.023.983-7, CPF n.º 395.670.788-58, inscrita sob o 
nº03, com base no item 9 do inciso IX – DAS DISPOSIÇÕES 
FINAIS, do Comunicado CEETEPS 1/2009 e suas alterações.

 UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

 UNIDADES UNIVERSITÁRIAS

 ESCOLA DE ARTES, CIÊNCIAS E 
HUMANIDADES
 ESCOLA DE ARTES, CIÊNCIAS E HUMANIDADES
EDITAL EACH/ATAc 020/2018
ABERTURA DE INSCRIÇÕES PARA PROCESSO SELETIVO 

SIMPLIFICADO
A Diretora da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da 

USP torna público a todos os interessados que, foi aprovado no 
Conselho Técnico Administrativo-CTA, em 21 de março de 2018, 
estarão abertas por 13 dias, no período do dia 02 de maio de 
2018 ao dia 14 de maio de 2018, as inscrições para o processo 
seletivo para a contratação de 01 (um) docente por prazo deter-
minado, como Professor Contratado III (MS-3.1, para os contra-
tados com título de Doutor), com salário de R$ R$ 1849,66 (mil 
oitocentos e quarenta e nove reais e sessenta e seis centavos), 
como Professor Contratado II (MS-2, para os contratados com 
título de Mestre), com salário de R$ 1322,41 (mil trezentos e 
vinte e dois reais e quarenta e um centavos), ou como Professor 
Contratado I (MS-1, para os contratados somente portadores de 
diploma de graduação), com salário de R$ 893,95 (oitocentos e 
noventa e três reais e noventa e cinco centavos) referência mês 
de março de 2018, com jornada de 12 (doze) horas semanais de 
trabalho, junto ao curso de Lazer e Turismo, na área de conhe-
cimento: Gastronomia, 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 CTA da Escola de Artes, Ciências e Humanidades, 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 a Diretora da Escola de Artes, Ciências e 
Humanidades, contendo dados pessoais e Área de conhecimento 
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 (para Pro-

fessor Contratado III) ou Mestre (para Professor Contratado II), 
outorgado ou reconhecido pela USP ou de validade nacional ou, 
caso esteja concorrendo à contratação como Professor Contrata-
do I, portador de diploma de graduação, outorgado ou revalidado 
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 neces-
sidades especiais deverão apresentar solicitação para que se pro-
videnciem as condições necessárias para a realização das provas.

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

4. Atribuição da função: o candidato aprovado, ao ser con-
tratado, deverá ministrar as seguintes disciplinas:

I. - ACH1516 – Gastronomia
5. O processo seletivo será processado por meio de avalia-

ções sucessivas de candidatos, agrupados em conformidade com 
sua titulação.

5.1. Na primeira etapa de avaliações, serão convocados 
para as provas, caso haja, os candidatos portadores do título 
de Doutor.

5.2. Encerrada a primeira etapa de avaliações, os candidatos 
habilitados serão classificados, da seguinte forma:

I. O primeiro colocado será o candidato que obtiver o maior 
número de indicações, de acordo com as notas conferidas pelos 
examinadores;

II. O segundo colocado será o candidato que obteria o maior 
número de indicações, de acordo com as notas conferidas, caso o 
primeiro colocado não tivesse participado das avaliações;

III. Os demais candidatos serão classificados, sucessivamen-
te, seguindo o mesmo método previsto no inciso II.

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

5.3. Classificados os candidatos, serão feitas as convocações 
para a contratação, até, caso necessário, esgotar-se a lista de 
habilitados.

5.4. Na hipótese de não haver habilitados na primeira 
etapa, ou caso nenhum dos candidatos habilitados atenda à 
convocação para contratação, será iniciada a segunda etapa de 
avaliações, convocando-se para as provas, caso haja, os candida-
tos portadores do título de Mestre.

5.5. Na segunda etapa de avaliações, proceder-se-á de acor-
do com o disposto no item 5.2.

5.6. Não havendo inscritos portadores do título de Doutor, 
a primeira etapa de avaliações será realizada com os candidatos 
portadores do título de Mestre.

6. As provas, em cada etapa, serão realizadas em uma única 
fase, na seguinte conformidade:

I. Prova Escrita (peso 03)
II. Prova Didática (peso 03)
6.1. 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.

6.1.1. 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.

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

6.1.3. Durante sessenta minutos, após o sorteio, será permi-
tida a consulta a livros, periódicos e outros documentos biblio-
gráficos 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.

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

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

6.1.6. Cada prova será avaliada pelos membros da Comissão 
de Seleção, individualmente.

Obs.: O laudo médico juntamente com este anexo preen-
chido deve ser protocolado na Unidade até o último dia das 
inscrições.

 
ANEXO VII – A QUE SE REFERE O ITEM 9, DO CAPÍTULO 

X – DAS PROVAS DO EDITAL Nº 217/01/2018
PROGRAMAS DAS PROVAS
ÁREA DE ATUAÇÃO:
Conteúdo Programático
Conhecimentos Específicos
1. Biologia celular e histologia
1. Características gerais das células
2. Componentes químicos das células
3. Membrana plasmática, citoesqueleto, organelas celulares 

e núcleo
4. Métodos de estudo em biologia celular – preparação de 

tecidos para exame microscópico, microscopia óptica, cultivo 
celular

5. Tecido epitelial
6. Tecido conjuntivo
1. Anatomia e fisiologia cutânea
1. Estrutura da pele – epiderme, derme e hipoderme
2. Anexos cutâneos – pelo, glândulas sebáceas, glândulas 

sudoríparas
1. Microbiologia
1. Morfologia e classificação geral dos microrganismos
2. Controle do crescimento dos microrganismos in vitro
3. Preparo de amostras para análises microbiológicas
4. Semeadura e contagem de microrganismos
5. Identificação de microrganismos – coloração de Gram
6. Noções de biossegurança
1. Tecnologia de fitoterápicos
1. Identificação botânica – macroscópica e microscópica
2. Princípios ativos vegetais
3. Métodos de extração e isolamento de princípios ativos
4. Métodos para obtenção de óleos essenciais
1. Tecnologia na produção de cosméticos
1. Matérias-primas de aplicação cosmética
2. Formulações, preparo e estabilidade das principais formas 

cosméticas
1. Materiais e equipamentos de uso em laboratório.
6.1. Identificação e manuseio dos principais equipamentos.
6.3. Gerenciamento de resíduos em laboratórios.
6.4. Gerenciamento de almoxarifado, compras, controle de 

estoque.
6.5. Técnicas básicas de laboratório: pesagem, formulação e 

padronização de soluções.
6.6. Preparo de soluções e reagentes.
6.7. Técnicas laboratoriais: fermentação, meios de cultivo, 

esterilização e microscopia óptica.
1. Noções de normas de segurança e boas práticas de 

laboratório.
Bibliografia
De Robertis EMF, Hib J. Bases da Biologia Celular e Molecu-

lar. 4. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006.
Engelkirk PG. Burston’s – Microbiologia para ciências da 

saúde. 9 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2012.
Joanne B, Anderson LA, Phillipson JD. Fitoterápicos. 3 ed. 

Porto Alegre: Artmed, 2012.
Junqueira LC, Carneiro J. Histologia Básica, 11. ed. Rio de 

Janeiro: Guanabara Koogan, 2008.
Michalun N, Michalun MV. Dicionário de Ingredientes para 

Cosmética e Cuidados da Pele. 3 ed. Cengage Learning, 2011
Peyrefitte G, Martini MC, Chivot M. Estética – Cosmética: 

cosmetologia, biologia geral e biologia da pele. São Paulo: 
Andrei, 1998.

Raven HP, Evert RF, Eichhorn SE. Biologia Vegetal. 6 ed. Rio 
de Janeiro: Guanabara Koogan, 2001.

Ribeiro C. Cosmetologia aplicada a dermoestética. 2. ed. São 
Paulo: LMC Pharmabooks, 2010.

Santi E. Dicionário de Princípios Ativos em Cosmetologia. 
São Paulo: Andrei, 2003.

Silva Filho GN, Oliveira VL. Microbiologia: Manual de Aulas 
Práticas, UFSC, 2004.

Wolffenbüttel A N. Base da Química dos Óleos Essenciais 
e Aromaterapia: Abordagem Técnica e Científica. São Paulo: 
Roca, 2011.

Prova prática
1. Identificação e manuseio das principais vidarias e equipa-

mentos de um laboratório.
2. Noções de normas de segurança e boas práticas de 

laboratório.
3. Técnicas básicas de laboratório: pesagem, transferência de 

líquidos e padronização de soluções.
4. Preparo de soluções e reagentes.
5. Preparo de formulações das principais formas cosméticas.
ANEXO VIII – A QUE SE REFERE O SUBITEM 11.1. DO 

ITEM 11, DO CAPÍTULO XII – DA CLASSIFICAÇÃO, CRITÉRIO 
DE DESEMPATE, CONVOCAÇÃO E ADMISSÃO DO EDITAL Nº 
217/01/2018

DOCUMENTAÇÃO A QUE ALUDE O MANUAL DE RECURSOS 
HUMANOS

1. Currículo atualizado (simplificado);
2. Declaração de Situação Funcional (modelo fornecido pela 

Unidade);
3. Declaração de Acumulação de Cargo/Função, quando for 

o caso (modelo fornecido pela Unidade);
4. Declaração informando se possui ou não antecedentes 

criminais (modelo fornecido pela Unidade);
5. Declaração de Dependentes para fins de desconto do 

Imposto de Renda na Fonte (modelo fornecido pela Unidade);
6. Requerimento de Salário Família (modelo fornecido pela 

Unidade), e cópia da(s) Certidão(ões) de Nascimento;
7. Cópia da Carteira de Vacinação dos filhos quando for 

o caso;
8. Cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS, 

apenas das páginas onde constam a identificação (frente e verso) 
e do último registro;

9. Cópia da Cédula de Identidade – RG;
10. Cópia do Cadastro de Pessoa Física – CPF;
11. Cópia do PIS/PASEP;
12. Cópia do Título de Eleitor e do comprovante de votação 

do 1º e 2º turnos da última eleição, do 2º turno desde que tenha 
havido ou declaração informando que está em dia com as obri-
gações eleitorais;

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 (Diplo-
ma, ou na falta deste, o Certificado de Conclusão, registro no res-
pectivo conselho, especializações, comprovante de experiência);

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

*
 FACULDADE DE TECNOLOGIA DE ITAQUERA - PROFESSOR 

MIGUEL REALE – SÃO PAULO
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO, NOS TERMOS DA DELI-

BERAÇÃO CEETEPS 017/2015, DE 16/07/2015.
EDITAL Nº 257/11/2018 - PROCESSO Nº 1121/2018
PORTARIA DO DIRETOR DE FACULDADE DE TECNOLOGIA Nº 

35 DE 26/04/2018.
O Diretor de Faculdade de Tecnologia da FACULDADE DE 

TECNOLOGIA DE ITAQUERA - PROFESSOR MIGUEL REALE, com 
fundamento no artigo 6º, da Deliberação CEETEPS nº 17, publi-
cado no DOE de 18/07/2015, designa para compor, sem prejuízo 
de suas funções, a Comissão Específica para o Processo Seletivo 
Simplificado na disciplina FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA DO 

tação do aluno sobre o roteiro e a forma correta da execução 
do trabalho;

e) fornecer dados necessários ao trabalho de cada aluno 
para possibilitar o desenvolvimento do trabalho dentro das 
especificações exigidas;

f) diligenciar no sentido de que os alunos se utilizem 
adequadamente das máquinas, ferramentas, instrumentos, equi-
pamentos, etc.;

g) providenciar a preparação do local de trabalho, dos mate-
riais, ferramentas, instrumentos, máquinas e equipamentos a 
serem utilizados, verificando as condições dos mesmos, o estado 
de conservação de todos os equipamentos e cuidados de segu-
rança dos alunos, para assegurar a execução correta das tarefas 
e operações programadas;

h) observar e fazer observar, permanentemente, as normas 
de higiene e segurança do trabalho em todos os locais.

i) comunicar ao superior hierárquico as irregularidades e os 
problemas constatados, de qualquer ordem;

j) colaborar para o bom funcionamento dos laboratórios e 
das oficinas;

k) cuidar da preparação dos materiais de consumo, nos 
laboratórios, quando originários do almoxarifado;

l) providenciar e/ou confeccionar corpos de prova para 
ensaios de materiais de uso nos laboratórios e nas oficinas;

m) participar de reuniões sempre que convocado;
n) manter-se atualizado com o desenvolvimento técnico, 

científico ou cultural, relativo ao seu campo de atividade;
o) freqüentar os treinamentos e cursos de atualização, 

extensão e outros promovidos pela Unidade de Ensino;
p) cuidar da instalação, manutenção e reparação de máqui-

nas, equipamentos e instalações de laboratórios;
q) cuidar da organização do setor de manutenção e almoxa-

rifado pertencentes aos laboratórios e suas instalações;
r) colaborar nos trabalhos gerais de instalação, manutenção 

e reparação, realizados na Unidade de Ensino;
s) zelar pela manutenção e conservação das máquinas, ferra-

mentas, instalações e equipamentos de trabalho;
t) colaborar com o docente em programas de extensão 

universitária à comunidade;
u) desempenhar outras atividades correlatas e afins.
ANEXO III – A QUE SE REFERE O ITEM 5, DO CAPÍTULO 

V – DAS INSCRIÇÕES E CONDIÇÕES, DO EDITAL Nº 217/01/2018
Eu, ___________________________________________

, portador da Célula de Identidade RG nº __________________ 
e inscrito no CPF sob nº _____________________, venho, à 
presença desta Comissão Especial de Concurso Público, solicitar 
em conformidade com o Decreto nº 55.588, de 17/03/2010, a 
inclusão e uso do meu nome social, para todos os fins de trata-
mento relacionados ao Concurso Público de Auxiliar de Docente 
Edital nº 217/01/2018.

Nome Social:
_____________________________________________

______________
Nestes Termos,
Pede deferimento.
_________________________, ___ de 

____________________ de ______
______________________________________
Assinatura do Requerente
Obs.: Este requerimento preenchido deve ser protocolado na 

Unidade até o último dia das inscrições.
 
ANEXO IV – A QUE SE REFERE O SUBITEM 6.3., DO ITEM 6, 

DO CAPÍTULO V – DAS INSCRIÇÕES E CONDIÇÕES, DO EDITAL 
Nº 217/01/2018

Eu, ___________________________________________
_, portadora da Célula de Identidade RG nº __________________ 
e inscrita no CPF sob nº ______________________, venho, à 
presença desta Comissão Especial de Concurso Público, solicitar 
amamentar meu filho(a) durante a realização das provas do 
Concurso Público de Auxiliar de Docente Edital nº 217/01/2018.

E indico para guarda:
Nome:________________________________________

__________________
RG:_________________________________ CPF:______

______________________
Nestes Termos,
Pede deferimento.
Em ___/___/_____
______________________________
Assinatura da Candidata
Obs.: Deverá entregar este requerimento devidamente pre-

enchido e assinado juntamente com cópia da certidão de 
nascimento do lactente e do documento de identidade com foto 
do adulto responsável por sua guarda no decorrer das Provas. 

ANEXO V – A QUE SE REFERE O SUBITEM 1.3 DO ITEM 1, E 
SUBITEM 2.1 DO ITEM 2, DO CAPÍTULO VII – DA REDUÇÃO OU 
ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO, DO EDITAL Nº 217/01/2018

Declaro, sob as penas da Lei, para fins de Redução/Isenção 
de taxa de inscrição no Concurso Público de Auxiliar de Docente 
Edital nº 217/01/2018, que:

Redução da taxa de inscrição (Nos termos da Lei 12.782, 
de 20/12/2007):

( ) percebo remuneração mensal inferior a 2 (dois) salários 
mínimos;

( ) estou desempregado;
( ) sou alunos regularmente matriculado em quaisquer cur-

sos dispostos no Item 1 do Capítulo VII – Da redução ou isenção 
da taxa de inscrição, do Edital de Abertura de Inscrições.

Isenção da taxa de inscrição (Nos Termos da Lei Estadual 
12.147, de 12/12/2005):

( ) doei sangue no mínimo 3 (três) vezes nos últimos 12 
(doze) meses.

Estou ciente de que se acaso verifique má-fé de minha 
parte, a qualquer momento, serei eliminado do Concurso Público 
e estarei sujeito às penalidades previstas na legislação em vigor.

_________________, ____ de _________________ de 
______

Nome: ________________________________________
_________________

RG. :_________________________ CPF: 
_____________________________

______________________________________
Assinatura do Requerente
Obs.: O Requerente deverá protocolar este formulário, 

devidamente preenchido e assinado, juntamente com a docu-
mentação estabelecida no Capítulo VII do Edital de Abertura 
de Inscrições.

 
ANEXO VI
A QUE SE REFERE O ITEM 4, DO CAPÍTULO VIII – DAS INS-

CRIÇÕES E PARTICIPAÇÃO DOS CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA, 
DO EDITAL Nº 217/01/2018

Eu, ___________________________________________
_, portador da Célula de Identidade RG nº __________________ 
e inscrito no CPF sob nº ______________________, venho, 
à presença desta Comissão Especial de Concurso Público, 
requerer a aplicação das Provas do Concurso Público Edital nº 
217/01/2018 na forma ou condição especial abaixo descrita.

Descrição de ajudas técnicas ou condições especiais:
_____________________________________________

__________________
Nestes Termos,
Pede deferimento.
Em ___/___/_____
______________________________
Assinatura do Candidato
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