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temporário ou permanente que faculte o exercício de atividade 
remunerada no Brasil.

Maiores informações, bem como as normas pertinentes ao 
concurso, encontram-se à disposição dos interessados no Servi-
ço de Concursos Docentes / Assistência Técnica Acadêmica da 
Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo: Avenida Dr. 
Arnaldo, 455 - 2º andar, sala 2301 - Cerqueira César, São Paulo/
SP - CEP 01246-903. E-mail: scdfm@usp.br .

 FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE BAURU
 FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE BAURU
Comunicado
Edital 002/2018/FOB(CG)
Transferência Externa
O Diretor da Faculdade de Odontologia de Bauru, de acordo 

com a deliberação da Comissão de Graduação, baixa o presente 
edital para abertura da fase Específica do Processo de Seleção 
para Transferência Externa:

1) Estarão abertas no Serviço de Graduação da FOB no perí-
odo de 25 e 26 de junho de 2018, das 14h às 17h, inscrições para 
a Fase Específica dos exames de seleção para o preenchimento 
de 04 vagas no curso de graduação em Fonoaudiologia, com 
ingresso para o 1º semestre de 2019;

2) Poderão se inscrever os alunos regularmente matriculados 
em cursos de Fonoaudiologia reconhecidos pelo MEC e aprovados 
na 1ª fase da seleção aplicada pela FUVEST;

Parágrafo único: Os pontos obtidos na primeira fase da 
seleção aplicada pela FUVEST serão utilizados para o cálculo da 
média final e terão peso 1 (um) na nota obtida pelo candidato.

3) Os documentos exigidos para a inscrição são:
a) requerimento de transferência dirigido ao Diretor da 

Unidade (impresso a ser fornecido pelo Serviço de Graduação 
da FOB/USP);

b) Fotocópia simples do documento de identidade, acompa-
nhada do mesmo ou fotocópia autenticada;

c) Atestado de matrícula da instituição de ensino superior 
de origem, constando curso, ano/ou período em que o aluno 
encontra-se matriculado;

d) Histórico escolar (contendo notas e carga horária das 
disciplinas);

e) Programas das disciplinas cursadas com aproveitamento 
na instituição de ensino superior de origem. Os programas deve-
rão ser autenticados pela própria instituição;

f) Prova de que foram satisfeitas as adaptações referentes 
ao curso médio, exigidas por lei, se tratar-se de candidatos que 
tenham cumpridos os estudos de nível médio no exterior;

g) A entrega de todos os documentos se dará somente no 
ato da inscrição, não sendo permitida a apresentação posterior 
de qualquer outra documentação;

4) A seleção dos candidatos será feita por meio de provas 
escritas, análise curricular e da nota obtida na primeira fase da 
seleção, aplicada pela FUVEST;

5) As provas escritas, com notas de 0 (zero) a 10 (dez), versa-
rão sobre os programas referentes às disciplinas do(s) período(s) 
letivo(s) anterior(es) àqueles em que os candidatos pleiteiam sua 
transferência, constantes do currículo da FOB;

6) A elaboração das provas escritas, obrigatoriamente sob a 
forma de teste, será de responsabilidade exclusiva das disciplinas, 
que as enviarão à Comissão de Graduação, a quem caberá a 
seleção, aplicação e avaliação dos testes;

7) Às provas escritas será atribuído peso 6 (seis);
8) A análise curricular será efetuada somente para aqueles 

candidatos que obtiverem média igual ou superior a 5 (cinco) 
na prova escrita;

9) A análise curricular será efetuada pela Comissão de Gra-
duação da FOB, mediante a aplicação de três quesitos:

a) análise das disciplinas cursadas pelos candidatos em fun-
ção das exigidas na FOB quanto ao conteúdo programático, carga 
horária, notas e frequências obtidas no(s) período(s) anterior(es) 
ao da vaga pretendida;

b) somatório dos pontos obtidos pelos candidatos nas 
disciplinas correspondentes às oferecidas na FOB nesse mesmo 
período;

c) média aritmética das notas obtidas nessas disciplinas.
10) A esses três quesitos será atribuída notas 0 (zero) a 10 

(dez), obtendo-se daí uma média, atribuindo-se o peso equiva-
lente a 3 (três);

11) A média final para classificação será obtida com o soma-
tório das médias da avaliação teórica, da análise curricular das 
disciplinas e da nota obtida na primeira fase da seleção, aplicada 
pela FUVEST, dividindo-se o resultado por 10 (dez);

12) O somatório das notas e o cálculo das médias serão de 
responsabilidade da Comissão de Graduação, que as tornarão 
públicas e em caso de empate entre candidatos à transferência, 
no exame de seleção, o aluno da USP terá preferência sobre os de 
outras instituições de ensino superior;

13) As matrículas decorrentes das transferências serão reali-
zadas no início do 1º semestre de 2019;

14) Sendo aprovada a transferência, os transferidos somente 
poderão ser dispensados de cursar as disciplinas já frequentadas 
e aprovadas em sua escola de origem, se obtiverem parecer 
favorável de equivalência por parte das respectivas disciplinas do 
curso de graduação em Fonoaudiologia, da FOB;

15) Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de 
Graduação da FOB.

 FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE BAURU
Comunicado
Edital 001/2018/FOB(CG)
Transferência Externa
O Diretor da Faculdade de Odontologia de Bauru, de acordo 

com a deliberação da Comissão de Graduação, baixa o presente 
edital para abertura da fase Específica do Processo de Seleção 
para Transferência Externa:

1) Estarão abertas no Serviço de Graduação da FOB no perí-
odo de 25 e 26 de junho de 2018, das 14h às 17h, inscrições para 
a Fase Específica dos exames de seleção para o preenchimento de 
02 vagas no curso de graduação em Odontologia, com ingresso 
para o 2º semestre de 2018.

2) Poderão se inscrever os alunos regularmente matriculados 
em cursos de Odontologia reconhecidos pelo MEC e aprovados na 
1ª fase da seleção aplicada pela FUVEST.

Parágrafo único: Os pontos obtidos na primeira fase da 
seleção aplicada pela FUVEST serão utilizados para o cálculo da 
média final e terão peso 1 (um) na nota obtida pelo candidato.

3) Os documentos exigidos para a inscrição são:
a) requerimento de transferência dirigido ao Diretor da 

Unidade (impresso a ser fornecido pelo Serviço de Graduação 
da FOB/USP);

b) fotocópia simples do documento de identidade, acompa-
nhada do mesmo ou fotocópia autenticada;

c) Atestado de matrícula da instituição de ensino superior 
de origem, constando curso, ano/ou período em que o aluno 
encontra-se matriculado;

d) Histórico escolar (contendo notas e carga horária das 
disciplinas);

e) Programas das disciplinas cursadas com aproveitamento 
na instituição de ensino superior de origem. Os programas deve-
rão ser autenticados pela própria instituição;

f) Prova de que foram satisfeitas as adaptações referentes 
ao curso médio, exigidas por lei, se tratar-se de candidatos que 
tenham cumpridos os estudos de nível médio no exterior;

g) A entrega de todos os documentos se dará somente no 
ato da inscrição, não sendo permitida a apresentação posterior 
de qualquer outra documentação;

4) A seleção dos candidatos será feita por meio de provas 
escritas, análise curricular e da nota obtida na primeira fase da 
seleção, aplicada pela FUVEST;

a contratação de um (01) docente por prazo determinado, 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 Psiquiatria - 
Disciplinas MPS0289 – Disciplina de Psiquiatria e MSP2071 – Dis-
ciplina Bases Fisiológicas da Neurologia e Psiquiatria, 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 Faculdade de Medicina 
da Universidade de São Paulo 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, exclusivamente, 
por meio do link https://uspdigital.usp.br/gr/, no período acima 
indicado, devendo o candidato apresentar requerimento dirigido 
ao Diretor da Faculdade de Medicina da Universidade de São 
Paulo, contendo dados pessoais e Área de conhecimento (especia-
lidade) 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 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(s) aprovado(s).

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

I. MPS0289 – Disciplina de Psiquiatria
II. MSP2071 – Disciplina Bases Fisiológicas da Neurologia 

e Psiquiatria
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 3)
II. Prova Didática (peso 3)
(pesos conforme previsão do Regimento Interno da Unidade/

Museu/Instituto Especializado para concurso de Professor Doutor)
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 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.

5.1.4. 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.

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 Comissão 
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 seletivo, 
cabendo à Comissão de Seleção decidir, de plano, sobre a proce-
dência 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 Faculdade de Medicina da Universidade de São 
Paulo e, para o cálculo da média individual, a soma dos pesos 
será o divisor da divisão.

7. Serão considerados habilitados os candidatos que alcança-
rem, 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. Esquizofrenia: quadro clínico;
II. Esquizofrenia: epidemiologia;
III. Esquizofrenia: tratamento;
IV. Transtorno Depressivo: epidemiologia e quadro clínico;
V. Transtorno Depressivo: tratamento;
VI. Transtornos de Humor Bipolar: epidemiologia e quadro 

clínico;
VII. Transtorno de Humor Bipolar: tratamento;
VIII. Transtornos de Ansiedade: epidemiologia e quadro 

clínico;
IX. Transtornos de Ansiedade: tratamento;
X. Transtornos de Ansiedade: diagnóstico diferencial.
11. É de responsabilidade do candidato o acompanhamento 

do andamento do processo seletivo, por meio de acesso ao link 
https://uspdigital.usp.br/gr/, à página institucional da Assistência 
Acadêmica da Faculdade de Medicina da Universidade de São 
Paulo (http://www2.fm.usp.br/atac/), e às publicações no Diário 
Oficial do Estado de São Paulo.

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 Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo, 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 de dezembro de 2018, com 
possibilidade de prorrogações, desde que a soma dos períodos 
não ultrapasse o prazo de dois anos.

15. 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.

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 

001/Tiago Ferrari Vitoreti/34.293.824-1/309.621.008-
-03/68,30/2º;

006/Erica Souza Santos/41.580.118-7/416.994.418-
-63/52,70/3º;

002/Renato Alonso Ribeiro/33.286.529-0/337.503.848-
-86/51,30/4º;

Candidato(s) Ausente(s)
Nº de Inscrição/ RG/ CPF
003/44.615.615-2/376.441.328-05;
004/34.061.881-4/338.214.728-98;
005/47.157.160-X/385.085.038-22;
007/40.611.090-6/353.010.468-02;
008/23.014.500-0/110.673.638-90;
009/22.831.306-5/110.673.868-31;
010/24.136.397-4/138.256.438-40;
011/40.613.080-2/368.473.098-06;
*
 ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL PROFESSORA TEREZINHA 

MONTEIRO DOS SANTOS – TAQUARITUBA
PROCESSO SELETIVO DE DOCENTES, NOS TERMOS DO 

COMUNICADO CEETEPS N° 1/2009 E SUAS ALTERAÇÕES.
AVISO N° 140/02/2018 DE 23/02/2018. PROCESSO N° 

1111/2018.
AVISO DE RESULTADO DA AULA TESTE E CLASSIFICAÇÃO 

FINAL
O Diretor de Escola Técnica da ETEC Profª Terezinha Monteiro 

dos Santos, faz saber aos candidatos abaixo relacionados o resul-
tado da AULA TESTE e CLASSIFICAÇÃO FINAL.

1. Componente curricular: Inglês Instrumental (Informática).
Candidato(s) Aprovado(s)
Nº de Inscrição/ Nome/ RG/ CPF/ Nota/ Classificação Final
- Licenciado
06/ Ana Paula de Lima Rolim/ 44.758.957-X/ 379.727.018-

65/ 71,33/1º.
Candidato(s) Ausente(s)
Nº de Inscrição/ RG/ CPF
01/ 40.992.802-1/ 339.519.238-57;
04/ 44.910.693-7/ 382.208.408-54;
08/ 17.534.638/ 171.699.648-13;
09/ 32.505.575-0/ 291.403.208-04.
2. Componente curricular: Técnicas de Programação para 

Internet I - (Informática).
Candidato(s) Aprovado(s)
Nº de Inscrição/ Nome/ RG/ CPF/ Nota/ Classificação Final
- Graduado
02/ Rodrigo Aparecido Galvão Machado/ 46.186.410-1/ 

379.996.798-28/ - 73,66/1º.
Candidato(s) Ausente(s)
Nº de Inscrição/ RG/ CPF
03/ 48.362.346-5/ 409.386.738-07;
05/35.412.326-9/ 347.845.428-09;
07/ 1.138.052/ 043.998.441-67.
3. Componente curricular: Tecnologias para Mobilidade 

(Informática - Integrado ao Ensino Médio).
Candidato(s) Ausente(s)
Nº de Inscrição/ RG/ CPF
02/ 46.186.410-1/ 379.996.798-28;
03/ 48.362.346-5/ 409.386.738-07;
07/ 1.138.052/ 043.998.441-67.
*

 UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

 UNIDADES UNIVERSITÁRIAS

 ESCOLA DE ARTES, CIÊNCIAS E 
HUMANIDADES
  ESCOLA DE ARTES, CIÊNCIAS E HUMANIDADES –
 Comunicado
A Diretora da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da 

Universidade de São Paulo aprovou, “ad referendum” do Conse-
lho Técnico Administrativo, em 26.03.2018, as inscrições dos(as) 
candidatos(as) com título de mestre: Gizela Maria Agostini Zonta, 
Nathália Ruder Borçari e Aline Costa Calixto no processo sele-
tivo para a contratação docente por prazo determinado, como 
Professor contratado, em jornada de 12 (doze) horas semanais 
de trabalho, no curso de Obstetrícia na área Assistir e Cuidar em 
Obstetrícia, conforme exigências do Edital EACH/ATAc 017/2018, 
publicado no D.O.E. de 07.03.2018. A Comissão Julgadora está 
assim constituída: Titulares: Profa Dra. Adriana de Souza Caroci 
(Doutora - EACH); Prof. Dr. Marcel Reis Queiroz (Doutor); e Profa. 
Dra. Rosa Aurea Quintella (Doutora - UNG). Suplentes: Profa. Dra. 
Patricia Wottrich Parenti (EACH - Doutora); Profa. Dra. Amélia 
Fumiko Kimura (EEUSP - Livre Docência); Profa. Dra. Neide de 
Souza Praça (EEUSP - Livre Docência); e Profa. Dra. Dulce Maria 
Rosa Gualda (EEUSP - Livre Docência).

 FACULDADE DE EDUCAÇÃO
 FACULDADE DE EDUCAÇÃO
EDITAL FEUSP nº 15/2018
CONVOCAÇÃO
A Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo con-

voca a candidata Eloisa Cristina Gerolin a comparecer ao Órgão 
de Pessoal da Faculdade de Educação, sito à Av. da Universidade, 
308, Sala 05, Bloco “A”, no prazo de 05 dias

úteis, a partir da data desta publicação, das 09h00 às 11h00 
e das 13h00 às 16h00, munida de todos os documentos pessoais 
para dar andamento à sua contratação, como Professor para 
Ensino de Ciências na Escola de Aplicação da Faculdade de Edu-
cação da Universidade de São Paulo, conforme Edital de Abertura 
03/2018 e Edital 14/2018 Resultado Final/Homologação.

 FACULDADE DE FILOSOFIA, LETRAS E 
CIÊNCIAS HUMANAS
 FACULDADE DE FILOSOFIA, LETRAS E CIÊNCIAS HUMANAS
COMUNICADO/HOMOLOGAÇÃO:
A Congregação da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências 

Humanas, em sessão ordinária de 22 de março de 2018 referen-
dou: 1) a abertura do edital para contratação de um docente por 
prazo determinado (temporário), como Professor Contratado III 
(MS-3.1, para os contratados com título de Doutor), salário de R$ 
1.849,66, com jornada de 12 (doze) horas semanais (maio/2016), 
junto ao Departamento de História, área de História do Brasil 
Independente, disciplinas de História do Brasil Independente I e 
II, nos termos da Resolução nº 5.872/10 e alterações posteriores, 
bem como da Resolução nº 7.354/17, conforme Edital FFLCH/FLH 
nº 005/2018 de 03/03/2018; 2) o deferimento das inscrições dos 
candidatos Fabiano Bracht, Angela Teixeira Artur, Rodrigo Goyena 
da Silveira Soares, Silvana Cassab Jeha, Pedro Gustavo Aubert, 
Joana de Moraes Monteleone, André Rosemberg, Leopoldo 
Fernandes da Silva, Marilia Bueno de Araújo Ariza, Guillaume 
Azevedo Marques de Saes, Ozias Paese Neves, Malcon Clemence-
au Lautenschläger Arriaga, Jose Adil Blanco de Lima, Wanderson 
da Silva Chaves, Mauricio Tintori Piqueira, Márcia Juliana Santos, 
Renato Alencar Dotta, Bruno Fabris Estefanes e André Nicácio.

 FACULDADE DE MEDICINA
 FACULDADE DE MEDICINA DA USP – EDITAL ATAC/

FM/015/2018 - ABERTURA DE INSCRIÇÕES PARA PROCESSO 
SELETIVO SIMPLIFICADO

O Diretor da Faculdade de Medicina da Universidade de São 
Paulo torna público a todos os interessados que, de acordo com 
o aprovado ad referendum do Conselho Técnico Administrativo 
em 26 de março de 2018, estarão abertas por quinze (15) dias, 
no período das 10h do dia 27 de março de 2018 às 16h do dia 
10 de abril de 2018, as inscrições para o processo seletivo para 

Nº de Inscrição/ Nome/ RG/ CPF/ Nota/ Classificação Final
- Licenciado
29/Lia Quevedo/28500494-3 / 262.493.228-33/73,66/1º;
08/Sebatião Luis de Lima Rodolpho/27.901.032-1/ 

278.571.228-58/66,66/2º.
Candidato(s) não Aprovado(s)
Nº de Inscrição/ RG/ CPF/ Nota
23/ 58.424.161-6/ 005.735.971-70/40,33;
11/ 46.347.366-8/ 386.091.558-46/37,66.
Candidato(s) Ausente(s)
Nº de Inscrição/ RG/ CPF
02/ 18.658.014-9/ 098.859.908-28
04/ 26.714.292-4/ 214.067.008-60
06/ 21.444.794-7/ 159.972.268-27
07/ 46.16.280-5/ 394.600.238-27
09/ 22.692.217-0/ 163.118.398-22
15/ 42.624.346-8/ 214.704.518-75
21/ 44.465.138-X
27/ 3.856.191/ 056.864.559-61
33/ 41.456.770-5/ 323.437.428-71
34/ 46.855.861-5/ 377.570.458-27
36/ 32.228.157-X
37/ 47.890.504-X/ 393.016.688-74
38/ 43.533.192-9/ 352.928.898-57
7. Componente curricular: Técnica Dietética II (Nutrição e 

Dietética).
Candidato(s) Aprovado(s)
Nº de Inscrição/ Nome/ RG/ CPF/ Nota/ Classificação Final
- Licenciado
01/Paulo Tadeu Buccioli/13.885.004/ 051.993.038-05/91,3/1º
- Graduado
39/Tamiris Trevisan de Barros/46.830.408-3/368.024.598-

-09/79,3/1º;
27/Jowanka Amorim/3.856.191/ 056.864.559-61/61,3/2º;
Candidato(s) não Aprovado(s)
Nº de Inscrição/ RG/ CPF/ Nota
25/40.064.304-2/15,7.
Candidato(s) Ausente(s)
Nº de Inscrição/ RG/ CPF
05/ 43.480.195-1/ 309.846.048-20
13/ 56.887.259-9/ 093.093.666-30
23/ 58.424.161-6/ 005.735.971-70
24/ 46.340.381-2/ 395.294.978-73
26/ 42.158.359-9/ 423.616.038-29
28/ 8.199.952-8/ 401.760.208-88
30/24.223.053-2/ 306.376.698-43
33/41.456.770-5/ 323.437.428-71
34/46.855.861-5/ 377.570.458-27
35/ 2.091.657/ 890.124.611-20
37/47.890.504-X/ 393.016.688-74
38/43.533.192-9/ 352.928.898-57
8. Componente curricular: Gestão Profissional em Unidades 

de Alimentação (Nutrição e Dietética).
Candidato(s) Aprovado(s)
Nº de Inscrição/ Nome/ RG/ CPF/ Nota/ Classificação Final
- Licenciado
01/Paulo Tadeu Buccioli/13.885.004/ 051.993.038-

05/74,33/1º
- Graduado
22/Lara Bergamo Silva/46.371.458-4/ 384.912.028-

70/66,33/1º;
23/Mariana Arruda Silva/58.424.161-6/ 005.735.971-

70/55,0/2º;
39/Tamiris Trevisan de Barros/46.830.408-3/368.024.598-

-09/54,67/3º.
Candidato(s) não Aprovado(s)
Nº de Inscrição/ RG/ CPF/ Nota
25/40.064.304-2/42,67.
Candidato(s) Ausente(s)
Nº de Inscrição/ RG/ CPF
13/ 56.887.259-9/ 093.093.666-30
24/ 46.340.381-2/ 395.294.978-73
26/ 42.158.359-9/ 423.616.038-73
27/ 3.856.191/ 056.864.559-61
30/ 24.223.053-2/ 306.376.698-43
33/ 41.456.770-5/ 323.437.428-71
34/ 46.855.861-5/ 377.570.458-27
35/ /2.091.657/ 890.124.611-20
37/47.890.504-X/ 393.016.688-74
*
 ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL PROFESSOR LUIZ PIRES BARBO-

SA – CÂNDIDO MOTA
PROCESSO SELETIVO DE DOCENTES, NOS TERMOS DO 

COMUNICADO CEETEPS N° 1/2009 E SUAS ALTERAÇÕES.
AVISO N° 081/01/2018 DE 14/02/2018. PROCESSO N° 

1052/2018.
AVISO DE RESULTADO DA AULA TESTE E CLASSIFICAÇÃO 

FINAL
O Diretor de Escola Técnica da ETEC Professor Luiz Pires Bar-

bosa, faz saber aos candidatos abaixo relacionados o resultado da 
AULA TESTE e CLASSIFICAÇÃO FINAL.

1. Componente curricular: Cálculos Estatísticos (Adminis-
tração).

Candidato(s) Aprovado(s)
Nº de Inscrição/ Nome/ RG/ CPF/ Nota/ Classificação Final
- Graduado
006/Erica Souza Santos/41.580.118-7/416.994.418-

-63/77,30/1º;
Candidato(s) Ausente(s)
Nº de Inscrição/ RG/ CPF
002/33.286.529-0/337.503.848-86;
003/44.615.615-2/376.441.328-05;
004/34.061.881-4/338.214.728-98;
005/47.157.160-X/385.085.038-22;
007/40.611.090-6/353.010.468-02;
008/23.014.500-0/110.673.638-90;
009/22.831.306-5/110.673.868-31;
010/24.136.397-4/138.256.438-40;
011/40.613.080-2/368.473.098-06;
012/41.143.151-1/309.621.008-03;
2. Componente curricular: Cálculos Financeiros (Adminis-

tração).
Candidato(s) Aprovado(s)
Nº de Inscrição/ Nome/ RG/ CPF/ Nota/ Classificação Final
- Graduado
012/Adriele Lima de Carvalho/41.143.151-1/340.226.718-

-74/76,00/1º;
006/Erica Souza Santos/41.580.118-7/416.994.418-

-63/54,00/2º;
Candidato(s) Ausente(s)
Nº de Inscrição/ RG/ CPF
002/33.286.529-0/337.503.848-86;
003/44.615.615-2/376.441.328-05;
004/34.061.881-4/338.214.728-98;
005/47.157.160-X/385.085.038-22;
007/40.611.090-6/353.010.468-02;
008/23.014.500-0/110.673.638-90;
009/22.831.306-5/110.673.868-31;
010/24.136.397-4/138.256.438-40;
011/40.613.080-2/368.473.098-06;
3. Componente curricular: Gestão Empreendedora e Inovação 

(Administração).
Candidato(s) Aprovado(s)
Nº de Inscrição/ Nome/ RG/ CPF/ Nota/ Classificação Final
- Graduado
012/Adriele Lima de Carvalho/41.143.151-1/340.226.718-

-74/86,30/1º;
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