
sábado, 9 de abril de 2016 Diário Ofi cial Poder Executivo - Seção I São Paulo, 126 (66) – 217

Os candidatos convocados, com as inscrições deferidas, 
atenderão ao disposto no item 9, Capitulo X do Edital de Aber-
tura de Inscrições.

DISCIPLINA: GESTÃO DO CONHECIMENTO E EDUCAÇÃO 
À DISTÂNCIA

INSCRIÇÕES DEFERERIDAS:
Nº de inscrição / Nome ou Nome Social / D.I.-Tipo / CPF
01 / Wagner Sguerri / 9.016.995-5 / 838.636.058-53;
02 / Leandro Felipe Diniz Vieira / 32.608.209-8 / 342.354.728-

60;
03 / Douglas Aparecido Sakumoto / 15.263.904-4 / 

041.968.108-61;
06 / Margarete Bonaldi Ascencio Cansado / 9.247.281-3 / 

040.278.658-04;
07 / Mônica Cairrão Rodrigues / 18.190.630-2 / 113.214.958-

46;
08 / Jayr Figueiredo de Oliveira / 10.652.320-X / 025.446.068-

27;
12 / Maria do Carmo Assis Todorov / 19.202.355-X / 

104.887.208-42;
13 / Paulo Darone Krapienis / 16.540.724 / 072.249.108-56;
14 / Keli Cristiane Vido / 25.849.200-4 / 179.983.318-60;
16 / Zuleica Ramos Tani / 11.703.328-5 / 059.420.858-03;
17 / Jorge Tenório Fernando / 18.588.981-5 / 082.111.518-

98;
19 / Antonio Lobosco / 15.878.583-6 / 085.780.928-80;
20 / Douglas Filenga / 17.474.378-6 / 069.067.338-85;
21 / Ana Lúcia da Rocha Silva / 21.967.524-7 / 105.189.218-

08;
23 / Sueli Medeiros Nanni / 25.625.268-3 / 668.368.759-53;
25 / Vinicius Silveira de Almeida / 35.456.712-3 / 

317.833.478-56;
26 / Renato Soares de Lima / 23.546.721-2 / 186.124.358-

89;
29 / Nilo Sergio Guidelli / 10.333.002-1 / 066.166.058-33;
31 / Luciana de Cassia Marancato Dedes / 42.892.931-X / 

339.252.878-17;
INSCRIÇÕES INDEFERERIDAS:
Nº de inscrição / D.I.-Tipo / CPF / MOTIVO
04 / 24.296.198-8 / 171.677.208-79 / não atende ao item 1 

do capítulo III, do edital de abertura de inscrições;
05 / 28.517.171-9 / 259.343.138-51 / não atende ao item 2 

do capítulo III, do edital de abertura de inscrições;
09 / 33.116.586-7 / 225.128.058-83 / não atende ao item 2 

do capítulo III, do edital de abertura de inscrições;
10 / 14.294.100-1 / 065.856.428-56/ não atende ao item 1 

do capítulo III, do edital de abertura de inscrições;
11 / 44.712.245-9 / 357.462.228-79 / não atende ao item 1 

do capítulo III, do edital de abertura de inscrições;
15 / 25.589.465-X – 326.317.058-90 / não atende ao item 2 

do capítulo III, do edital de abertura de inscrições;
18 / 21.478.960-3 / 136.549.148-02 / não atende ao item 1 

do capítulo III, do edital de abertura de inscrições;
22 / 24.955.945-6 / 274.963.878-00 / não atende ao item 1 

do capítulo III, do edital de abertura de inscrições;
24 / 29.614.192-6 / 272.934.078-58 / não atende ao item 2 

do capítulo III, do edital de abertura de inscrições;
27 / 9.119.947-5 / 927.429.128-00 / não atende ao item 2 do 

capítulo III, do edital de abertura de inscrições;
28 / 42.270.254-7 / 335.551.438-16 30 / não atende ao item 

2 do capítulo III, do edital de abertura de inscrições;
30 / 12.322.410-X / 105.354.198-80 / não atende ao item 2 

do capítulo III, do edital de abertura de inscrições;
Conforme dispõe a Deliberação CEETEPS nº 09/2015, alte-

rada pela nº 24/2015, o Diretor de Faculdade de Tecnologia 
designa para compor a Comissão Julgadora, do referido certame, 
os seguintes membros:

TITULARES:
Presidente:
1. - Fernando de Almeida Santos, RG: 19.281.029-7, Dou-

torado em Ciências Sociais - Área de Relações Internacionais, 
Mestrado em Administração de Empresas; Especialização em 
Avaliação Institucional, em Administração com Ênfase em Finan-
ças, e em Formação de Docentes para a Atuação em Educação à 
Distância; Graduado em Administração de Empresas, em Ciências 
Contábeis, e em Administração Pública; Professor do Mestrado e 
da Graduação de Ciências Contábeis das PUC-SP; Professor das 
Faculdades Metropolitanas Unidas e das Faculdades Integradas 
Rio Branco.

Membros:
2. - Paulo César Pinheiro, RG: 16.663.567, Mestrado em 

Administração de Empresas, Especialização em Administração 
Econômico Financeira, Bacharel em Administração de Empresas; 
Atua como voluntário em processos de avaliação de prêmios de 
qualidade em gestão, Professor no Centro Estadual de Educação 
Tecnológica Paula Souza.

3. -  Eliezer de Araújo, RG: 13.124.311-1, Mestrado Inter-
disciplinar em Administração, Educação e Comunicação, Pós-
Graduação em Administração e Controladoria, Bacharel em 
Ciências Contábeis; Professor no Centro Estadual de Educação 
Tecnológica Paula Souza e na Faculdade Santa Marcelina.

SUPLENTES:
1. - Patrícia Viveiros de Castro Krakauer, RG: 30.554.503-6, 

Doutorado e Mestrado em Administração, Especialização em 
Comunicação, Mercados e TI, Graduação em Comunicação Social; 
Professora na Faculdade do Campo Limpo Paulista (FACCAMP).

2. -  Marcelo Eloy Fernandes, RG: 18.923.727-2, Doutorado 
em Engenharia de Produção, Mestrado em Administração de 
Empresas, Especialização em Sistemas de Informação Gerencial 
e Docência no Ensino Superior, Bacharel em Análise de Sistemas e 
Ciências Contábeis. Professor universitário na UNINOVE.

 UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

 REITORIA

 MUSEU DE ZOOLOGIA
 UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
MUSEU DE ZOOLOGIA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SISTEMÁTICA, TAXO-

NOMIA ANIMAL E BIODIVERSIDADE
Edital para ingresso no segundo semestre de 2016
 - Entre os dias 14/04/2016 e 29/04/2016 serão aceitas as 

inscrições para o processo seletivo de ingresso aos cursos de 
Mestrado e Doutorado do Programa de Pós-Graduação em Siste-
mática, Taxonomia Animal e Biodiversidade do Museu de Zoolo-
gia da Universidade de São Paulo (MZUSP). As inscrições devem 
ser realizadas junto ao Serviço de Apoio Acadêmico, situado na 
na Avenida Nazaré, no 481, Ipiranga, São Paulo. O programa de 
pós-graduação em Ciências Biológicas (Sistemática, Taxonomia 
Animal e Biodiversidade) possui conceito 4 na CAPES e está ofe-
recendo 12 vagas para o Mestrado e 8 vagas para o Doutorado.

I. Dos candidatos aptos a se inscreverem para o processo 
seletivo

Os candidatos ao curso de Doutorado devem possuir diplo-
ma ou ata de defesa de Mestrado, ou ainda documento oficial da 
Instituição de Ensino Superior (IES) atestando que a defesa de 
Mestrado ocorrerá até a data-limite da matrícula no Programa 
de Pós-Graduação do MZUSP. Os candidatos ao curso de Mes-
trado ou Doutorado direto devem possuir diploma de curso de 
graduação realizado em IES, ou ainda documento oficial da IES 
atestando que a colação de grau ocorrerá até a data-limite da 
matrícula no Programa de Pós-Graduação do MZUSP.

II. Da Inscrição e Documentação
Os pedidos de inscrição para Mestrado deverão ser acom-

panhados de:
a) ficha de inscrição devidamente preenchida, disponível em 

www.mz.usp.br/ficha, e cópia simples dos itens b-g:
b) carteira de identidade e do CPF para brasileiros ou natu-

ralizados brasileiros;

4.1. Em logrando êxito no Certame, o estrangeiro que não 
cumprir as exigências previstas nas alíneas “a”, “b” e “c”, do 
subitem 2.1.2, do item 2 do Capítulo V, será desclassificado e 
excluído do mesmo.

5. A Comissão Especial de Concurso Público poderá a qual-
quer momento solicitar ao candidato a apresentação, esclareci-
mento ou informações sobre os documentos previstos no Edital.

6. O prazo de validade do concurso público será de 2(dois) 
anos, a partir da data de homologação, em DOE, do Diretor da 
Unidade de Ensino, podendo ser prorrogado por igual período, a 
critério da Direção da Unidade de Ensino.

7. O candidato que aceitar as aulas oferecidas, mas não 
entrar em exercício ou não entregar a documentação para for-
malizar a admissão, no prazo estipulado, terá exaurido os direitos 
decorrentes de sua habilitação no concurso.

8. Em hipótese alguma será devolvido o valor pago pela 
inscrição, salvo em caso de cancelamento do concurso.

9. Edital na íntegra encontra-se afixado nas dependências 
da Unidade de Ensino.

10. As Deliberações CEETEPS-7/2006, CEETEPS Nº 009/2015 
e CEETEPS nº 24/2015, estão disponíveis no site do CEETEPS e 
nas dependências da Unidade.

ANEXO I – A QUE SE REFERE
O CAPÍTULO II – DO EMPREGO PÚBLICO DE PROFESSOR DE 

ENSINO SUPERIOR, DO EDITAL Nº 204/02/2016
ATRIBUIÇÕES DO EMPREGO PÚBLICO
I – elaborar o cronograma de suas atividades submetendo-o 

à aprovação do Departamento ou Coordenadoria de Curso;
II – ministrar o ensino das disciplinas que Ihe forem atri-

buídas, assegurando o cumprimento integral dos programas e 
carga horária;

III – aplicar os instrumentos de avaliação e julgar o aprovei-
tamento apresentado pelos alunos;

IV – entregar à Secretaria os resultados das avaliações do 
aproveitamento escolar nos prazos fixados;

V – observar o regime disciplinar;
VI – elaborar e executar projetos de pesquisa e de extensão 

de serviços à comunidade;
VII – votar nas casos previstos neste Regimento;
VIII – participar das reuniões e trabalhos dos órgãos colegia-

dos a que pertencer e das comissões para as quais for designado.
ANEXO II – A QUE SE REFERE O ITEM 4,
DO CAPÍTULO X – DAS PROVAS, DO EDITAL Nº 204/02/2016
EMENTAS E BIBLIOGRAFIAS DA DISCIPLINA EM CONCURSO.
DISCIPLINA : PROGRAMAÇÃO PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS
Objetivo:Criar aplicações em dispositivos móveis.
Ementa: Ambientes de programação para dispositivos 

móveis. Emuladores. Interface gráfica, serviços baseados em 
localização, armazenamento de dados persistentes, serviços de 
telefonia e comunicação entre processos. Desenvolvimento de 
aplicações com J2ME.

Bibliografia Básica;
ROGERS, R; LOMBARDO, J; MEDNIEKS, Z; MEIKE, M. Desen-

volvimento de Aplicações Android. Novatec, 2009.
QUEIROS, R. Programação para Dispositivos Móveis em 

Windows. Portugal: FCA, 2008.
JOHNSON, T M. Java para Dispositivos Móveis. Novatec, 

2007.
Bibliografia Complementar:
KEOGH, J. J2ME. Osborne - Mcgraw-Hill, 2003.
MIKKONEN, T. Programming Mobile Devices: an intoduction 

for practitioners. EUA: John Wiley, 2007.
ANEXO III– A QUE SE REFERE O ITEM 4,
DO CAPÍTULO XII – DA CLASSIFICAÇÃO, CRITÉRIOS DE 

DESEMPATE,
CONVOCAÇÃO E DA ADMISSÃO DO EDITAL Nº 204/02/2016
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.

 FATEC BOTUCATU – BOTUCATU
CONCURSO PÚBLICO DE AUXILIAR DE DOCENTE – EDITAL 

Nº 112/02/2016 – PROCESSO Nº 6973/2015
AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL:
DESPACHO PUBLICADO NO DOE DE 26/05/2015, SEÇÃO I, 

PÁGINA 1 – PROCESSO Nº 5.976/2014 (SGP-10.908-15)
EDITAL DE RESULTADO DA PROVA PRÁTICA E CLASSIFICA-

ÇÃO FINAL
 - A Comissão Especial de Concurso Público da FATEC DE 

BOTUCATU, comunica aos candidatos abaixo relacionados o 
resultado da Prova Prática e a classificação final.

ÁREA DE ATUAÇÃO: Produção Industrial / Automação Indus-
trial / Mecânica / Eletrotécnica

CANDIDATO APROVADO:
Nº de Insc. / Nome ou Nome Social / D.I. – Tipo / CPF / Nota 

/ Classificação Final
04 / Erick Anderson Martins / 34.882.246-7 – RG / 

321.039.818-63 / 84,00 / 1º
CANDIDATO NÃO APROVADO:
Nº de Inscrição / D.I. – Tipo / CPF / Nota
13 / 40.380.604-5 – RG / 368.369.368-25 / 46,33
 FATEC IPIRANGA – SÃO PAULO
CONCURSO PÚBLICO DE PROFESSOR DE ENSINO SUPERIOR 

– EDITAL Nº 204/01/2016, PROCESSO nº 4923/2015,
AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL:
DESPACHO PUBLICADO NO DOE DE 26/05/2015, PROCESSO 

CEETEPS Nº 5.976/2014(SGP-10.908-15)
EDITAL DE DEFERIMENTO E INDEFERIMENTO E CONVOCA-

ÇÃO PARA O EXAME DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO (PROVA 
DISSERTATIVA) E ENTREGA DO MEMORIAL CIRCUSTANCIADO.

O Diretor da Faculdade de Tecnologia do Ipiranga, comunica 
aos candidatos abaixo relacionados o deferimento e indeferi-
mento das inscrições e convoca para o Exame Conhecimento 
Específico e entrega do Memorial Circunstanciado, a ser realiza-
do na FATEC IPIRANGA, sita na Rua Frei João, 59 – Vila Nair, SÃO 
PAULO, no dia 16/05/2016, horário: 10h00, tempo de duração do 
exame: 02 (duas horas).

Após o exame, os candidatos considerados classificados, 
participarão do sorteio dos temas para realização do exame 
didático (prova objetiva), que dar-se-á 24 horas após o sorteio.

2.3. maior media aritmética das notas atribuídas ao Exame 
de Conhecimentos Específicos;

2.4. maior tempo de exercício na função de docente no 
ensino superior;

2.5. de maior idade;
2.6. tenha, comprovadamente sido jurado, nos termos do 

disposto no artigo 440 do Código de Processo Penal – Decreto-
Lei nº 3.689, de 03/10/1941, introduzido pela Lei Federal nº 
11.689, de 10/08/2008, direito este reconhecido, para quem 
exerceu a função de jurado, a partir da vigência da lei federal 
aqui citada, ou seja, 10 de agosto de 2008;

2.6.1. para que se beneficie deste critério de desempate, o 
candidato deverá:

a) informar no ato da inscrição sua condição de ter exercido 
a função de jurado;

b) estar ciente de que no exercício do emprego deverá apre-
sentar prova documental de que exerceu essa função.

2.6.2. caso o candidato declare no ato de inscrição que já 
exerceu a função de jurado, se beneficie deste critério de desem-
pate e não comprove documentalmente esta condição no ato do 
exercício, será eliminado do concurso.

2.7. Para atender os dispositivos mencionados anteriormen-
te, a Unidade de Ensino se valerá da ficha de inscrição e da cópia 
do documento de identidade.

3. Após a publicação da homologação do concurso em DOE, 
o Diretor da Unidade de Ensino convocará por meio de Edital 
divulgado em DOE, o(s) candidato(s) aprovado(s) e classificado(s) 
para atribuição de aulas, observado o número de vaga(s) 
oferecida(s) no certame.

3.1. A convocação e atribuição de aulas obedecerá à ordem 
de classificação final.

3.2. O candidato que não atender à convocação da unidade 
de origem do certame, recusar as aulas oferecidas, deixar de 
entregar todas as documentações para formalização da admis-
são ou deixar de entrar em exercício, terá exaurido todos os 
direitos decorrentes da sua habilitação no concurso.

3.3. O candidato que declinar totalmente das aulas ofereci-
das assinará o Termo de Desistência.

4. A Portaria de admissão, com publicação em DOE, é 
providenciada somente após o cumprimento das exigências de 
documentações previstas neste Edital, as que declarou possuir 
à época da inscrição e ainda, aquelas solicitadas pelo órgão 
administrativo da Unidade de Ensino, descritas no Manual de 
Recursos Humanos, e que constitui o ANEXO III deste Edital.

4.1. O início do exercício é condicionado à entrega do 
atestado de Saúde Ocupacional, e, ainda, a publicação em DOE 
do Ato Decisório, em caso de encontrar-se em acumulação remu-
nerada, nos termos do inciso XVI do artigo 37 da Constituição 
Federal.

5. Ao candidato aprovado no concurso que mantenha 
vínculo empregatício com o CEETEPS, mediante preenchimento 
do emprego público permanente de Professor de Ensino Superior 
em uma FATEC, observado o disposto no item 3 do presente 
Capítulo terá:

5.1. O contrato de trabalho alterado para indeterminado, 
quando for por tempo determinado.

5.2. Ampliação de carga horária quando for ocupante de 
emprego público permanente.

6. O candidato admitido assinará contrato de experiência, de 
90 (noventa) dias, na forma disposta na CLT.

CAPÍTULO XIII
DOS RECURSOS
1. O candidato poderá interpor recurso no prazo de 3 (três) 

dias úteis, a ser entregue e protocolizado na Unidade de Ensino 
onde se inscreveu, em duas vias (original e cópia), no horário das 
10:30 às 16:30, a partir das datas das divulgações dos editais 
de cada uma das fases do concurso em Diário Oficial do Estado.

2. O recurso, devidamente fundamentado, deverá ser dirigi-
do ao Diretor da Unidade de Ensino.

2.1. Cada questão ou item deverá ser apresentado em folha 
separada, com argumentação lógica e consistente.

3. Admitir-se-á um único recurso por candidato para cada 
etapa do concurso, desde que devidamente fundamentado.

4. Somente serão apreciados os recursos interpostos dentro 
do prazo, expressos em termos adequados e respeitosos, e que 
apontem circunstâncias que os justifiquem.

5. O recurso interposto por procurador só será aceito se esti-
ver acompanhado do respectivo instrumento de mandato e de 
cópia reprográfica do documento de identidade do procurador.

6. Não serão aceitos recursos interpostos por via postal, fax, 
internet, telegrama ou outro meio que não seja o especificado 
neste Edital, que não contenham os elementos determinados 
nos itens anteriores ou que estejam fora do prazo estipulado no 
item 1 deste Capítulo.

7. A apreciação do recurso é de competência do Diretor da 
Unidade de Ensino, cuja decisão é publicada no DOE.

8. O candidato tomará conhecimento do resultado do 
recurso via DOE.

9. Na hipótese de anulação de questões, o(s) ponto(s) 
relativo(s) será(ão) atribuído(s) a todos os candidatos que pres-
taram a prova correspondente.

10. Não caberão recursos adicionais aos recursos interpos-
tos, sendo o Diretor da Unidade de Ensino soberano em suas 
decisões.

11. Em função dos recursos impetrados e das decisões 
emanadas pelo Diretor da Unidade de Ensino, poderá haver 
alterações nas publicações das etapas constantes do concurso, 
antes de sua homologação.

12. Na existência de recursos, a data da prova será fixada 
para após a resolução definitiva dos recursos impetrados e, 
neste caso, a Unidade de Ensino responsável pelo concurso 
encarregar-se-á do aviso aos candidatos da data fixada para a 
realização da prova.

CAPÍTULO XIV
DO APROVEITAMENTO DOS CANDIDATOS REMANESCENTES
1. O candidato aprovado e não aproveitado inicialmente 

na Unidade de Ensino de origem do Certame poderá ser apro-
veitado em outra FATEC do CEETEPS, a critério dos Diretores 
das Unidades.

1.1. O Edital de convocação será providenciado pela Uni-
dade de Ensino responsável pelo concurso e obedecerá a ordem 
de classificação.

1.2. O candidato que recusar o emprego público ou não 
comparecer na data prevista para a manifestação na outra 
unidade de ensino não perderá o direito à nova convocação na 
Unidade de Ensino em que foi aprovado.

1.3. O candidato admitido neste termo perderá o direito à 
vaga na Unidade de Ensino em que foi aprovado, assumindo a 
despesa decorrente de sua aceitação.

1.4. O candidato que vier a ser admitido nesta condição, 
por ter exercido o direito decorrente da habilitação no certame 
público, não poderá beneficiar-se de uma nova convocação 
neste certame.

CAPÍTULO XV
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
1. A inscrição importará ao candidato o pleno conhecimento 

das disposições do Edital e na aceitação tácita das condições tais 
como se acham nele estabelecidas.

2. A inexatidão das afirmativas ou irregularidades de docu-
mentos, ainda que verificadas posteriormente à homologação do 
concurso, eliminará o candidato, independentemente de qual-
quer resultado obtido na(s) prova(s), sem prejuízo das sanções 
penais aplicáveis à falsidade de declaração.

3. Caberá ao candidato comprovar que o diploma ou 
certificado seja proveniente de curso reconhecido, credenciado 
ou recomendado e, quando realizados no exterior, revalidado 
por Universidade ou Instituição Oficial, credenciada pelo órgão 
competente.

4. Somente poderá ser admitido o estrangeiro que preencha 
os requisitos para naturalização, e o estrangeiro de naciona-
lidade portuguesa, com direito aos benefícios do Estatuto da 
Igualdade.

4. O programa das provas mencionadas no presente Capítu-
lo constará do ANEXO II deste Edital.

5. O Exame Didático, constituído pela apresentação de uma 
aula, tem por finalidade avaliar o candidato sob o aspecto do 
conhecimento específico, voltado para a área da disciplina. e 
consiste na exposição de 01 tema sorteado dentre 10 propostos, 
na área da(s) disciplina(s), na forma de aula para o curso de 
graduação motivo do concurso.

5.1. A relação de temas para o Exame Didático será elabo-
rada e divulgada aos candidatos pela Comissão Julgadora antes 
do primeiro sorteio.

5.2. Após a divulgação da lista de temas, cada candidato 
sorteará um número, em escala igual ao número de candidatos 
presentes, para fins de sequenciamento do Exame previsto.

5.3. O sorteio do tema, pelo candidato, se dará com 24 horas 
de antecedência da realização do Exame.

5.4. A exposição do tema pelo candidato deverá ser reali-
zada em 50 minutos, com tolerância de 5 minutos a mais ou a 
menos desse tempo.

5.5. Antes do início da aula, cada candidato deverá entregar 
seu plano de aula a cada membro da Comissão Julgadora.

5.6. O descumprimento da duração prevista para o Exame 
implicará redução da nota, a critério de cada examinador.

5.7. Aos membros da Comissão Examinadora, fica vedada a 
arguição aos candidatos nessa fase do concurso.

6. A aula será ministrada pelo candidato perante a Comissão 
Julgadora.

7. O Exame de Memorial Circunstanciado versará sobre 
análise de documentos comprobatórios apresentados, pertinen-
tes à graduação, pós-graduação e experiências profissionais do 
candidato, com critérios definidos, de acordo com a disciplina 
oferecida no presente certame, nos termos dos anexos I, II e III 
da Deliberação CEETEPS nº 009/2015, publicada no Diário Oficial 
de 10/01/2015, seção I, Página 34.

8. O candidato entregará o Memorial Circunstanciado ou 
Curriculum vitae et studiorum baseado no Curriculum vitae da 
Plataforma Lattes do CNPq com documentação comprobatória, 
para a avaliação de títulos e experiências profissionais, no 
momento do sorteio para o Exame Didático.

9. O candidato deverá comparecer ao local designado para 
a aplicação das provas mencionadas no presente Capítulo, 
preferencialmente, com antecedência mínima de 30 (trinta) 
minutos, munido de protocolo de inscrição e do original de 
um documento de identidade, de acordo com o relacionado no 
Capítulo V, deste Edital.

9.1. - Não será admitido na sala ou no local da prova, o 
candidato que se apresentar após o horário estabelecido para 
seu início.

9.2. O documento apresentado deverá estar em perfeitas 
condições de forma a permitir a identificação do candidato com 
clareza.

10. A duração das provas constará do Edital de convocação.
11. O candidato poderá retirar-se, definitivamente, da sala 

destinada ao exame de conhecimentos específicos, decorrido 01 
(uma) hora de seu início.

12. Durante a realização da prova escrita, caberá à Comissão 
Julgadora permitir ou não consultas bibliográficas de qualquer 
espécie, ou a utilização de quaisquer outros materiais de apoio.

13. O candidato não poderá ausentar-se da sala de prova 
sem acompanhamento de um fiscal.

14. Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo 
alegado, em nenhuma das fases, nem aplicação da prova fora do 
local, data e horário preestabelecido.

15. O candidato não poderá alegar quaisquer desconheci-
mentos sobre a realização das provas como justificativa de sua 
ausência.

16. O não comparecimento às provas, qualquer que seja o 
motivo, caracterizará desistência do candidato e resultará em sua 
eliminação do certame.

17. Será eliminado do concurso público o candidato que:
17.1. perturbar de qualquer modo a ordem dos trabalhos, 

incorrendo em comportamento inadequado;
17.2. agir com incorreção ou descortesia para qualquer 

membro da equipe encarregada da aplicação da prova, Direção 
da Unidade de Ensino, autoridade presente ou a outro candi-
dato; e

17.3. durante a realização das provas for surpreendido 
comunicando-se com outro candidato ou terceiros, verbalmente, 
por escrito ou por qualquer outro meio de comunicação, sobre a 
prova que estiver sendo realizada.

18. O candidato com deficiência participará do concurso jun-
tamente com os demais candidatos, em igualdade de condições, 
no que diz respeito ao conteúdo e avaliação das provas.

19. Publicar-se-á no DOE e nas dependências da FATEC, os 
editais de deferimento e indeferimento de inscrição, convocação 
para o Exame de Conhecimentos Específicos e Exame Didático, 
e resultado do Exame de Conhecimentos Específicos e Exame 
Didático e do Exame de Memorial Circunstanciado.

CAPÍTULO XI
DO JULGAMENTO DAS PROVAS
1. Os Exames de Conhecimentos Específicos e Didático, nos 

termos da Deliberação CEETEPS nº 9/2015, são de caráter elimi-
natório, com nota mínima igual a 7,0 (sete) em cada um deles.

2. As avaliações dos exames obedecem à escala de 0 (zero) 
a 10 (dez) pontos, com uma casa decimal.

3. No exame didático, a nota será atribuída pela análise dos 
seguintes pontos:

3.1. domínio do conteúdo de 0,0 a 2,5;
3.2. desempenho didático de 0,0 a 2,5;
3.3. utilização adequada do tempo de 0,0 a 1,0;
3.4. comunicação, clareza, pertinência e objetividade de 

0,0 a 1,5 ;
3.5. estruturação do plano de aula de 0,0 a 1,0;
3.6. coerência entre os objetivos previstos no plano de aula 

e os conteúdos desenvolvidos de 0,0 a 1,5.
4. Atribuir-se-á nota 0 (zero) ao candidato que recusar a 

ministrar aula didática perante a Comissão Julgadora.
5. O candidato aprovado será classificado segundo sua ava-

liação individual, pela média ponderada das médias e pontuação 
a ele atribuídas no conjunto dos exames, consideradas até duas 
casas decimais. A Média Final de classificação será obtida pela 
média ponderada dos exames, tendo os Exames de Conhecimen-
tos Específicos (Prova Dissertativa) e Didático (Prova Objetiva) 
peso 3,5 (três e meio) cada e o Exame de Memorial Circunstan-
ciado (Prova de Títulos) peso 3,0 (três), conforme determina a 
Deliberação CEETEPS 009/2015.

CAPÍTULO XII
DA CLASSIFICAÇÃO, CRITÉRIOS DE DESEMPATE,
CONVOCAÇÃO E ADMISSÃO
1. Haverá lista onde constará todos os candidatos aprova-

dos na disciplina, de acordo com o estabelecido no Capítulo II 
deste Edital.

1.1. Haverá também lista especial atinente apenas aos 
candidatos com deficiência, na hipótese de em se aplicando a 
porcentagem prevista no Capítulo I do presente Edital resultar 
em vaga.

1.2. A convocação para admissão deverá recair no 1º coloca-
do aprovado, obedecendo à classificação em ordem decrescente 
das médias finais obtidas.

1.2.1. Caso haja desistência, o critério para convocação do(s) 
candidato(s) obedecerá ao mesmo princípio, convocando-se o 2º 
colocado, e assim sucessivamente.

2. Em caso de igualdade na pontuação final, aplicar-se-ão, 
sucessivamente, os seguintes critérios de desempate ao candida-
to, observando-se a data do término das inscrições:

2.1. com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos 
completos, nos termos do parágrafo único do artigo 27 da Lei 
10.741/2003 (Estatuto do Idoso), entre si e frente aos demais, 
com prioridade ao de maior idade;

2.2. maior media aritmética das notas atribuídas ao Exame 
Didático;
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