208 – São Paulo, 129 (145)
6. O candidato aprovado e não aproveitado inicialmente na
Unidade de Ensino de origem do Processo Seletivo Simplificado
poderá ser aproveitado em outra FATEC, a critério dos Diretores
das Unidades de Ensino.
6.1. O Edital de Convocação será providenciado pela Unidade de Ensino responsável pelo Processo Seletivo Simplificado e
obedecerá a ordem de classificação final.
6.2. O candidato que recusar assumir a função 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.
6.3. O candidato que vier a ser admitido na condição a que
alude o item 6 deste Inciso, por ter exercido o direito decorrente
da habilitação na seleção pública, não poderá beneficiar-se de
uma nova convocação neste Processo Seletivo Simplificado.
6.4. Em caráter excepcional, e a critério da direção da
FATEC, poderão ser convocados candidatos classificados e
excedentes, para ministrar aulas em disciplina diferente daquela
ofertada no Processo Seletivo Simplificado, desde que pertencente a área informada no item 2 do inciso I do presente Edital,
após a manifestação do órgão competente do CEETEPS.
6.5. Excepcionalmente, o candidato melhor classificado no
Processo Seletivo Simplificado poderá ser aproveitado em outra
FATEC, a critério dos Diretores das Unidades.
6.5.1. O candidato que recusar assumir a função na condição mencionada no subitem 6.5. do presente inciso, 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.
6.5.2. O candidato que vier a ser admitido na condição
mencionada no subitem 6.5 do presente inciso, por ter exercido
o direito decorrente da habilitação na seleção pública, não
poderá beneficiar-se de uma nova convocação neste Processo
Seletivo Simplificado.
7. A inexatidão de informações ou irregularidades de documentos, ainda que verificadas posteriormente à homologação do
Processo Seletivo Simplificado, eliminará o candidato, anulando-se todos os atos decorrentes da inscrição, sem prejuízo das
sanções penais aplicáveis à falsidade de declaração.
8. Caberá ao candidato comprovar que os diplomas, certificados e títulos sejam provenientes de cursos reconhecidos
credenciados ou recomendados e, quando realizados no exterior, sejam revalidados por Universidade Pública ou Instituição
Oficial.
9. Somente poderá ser admitido o estrangeiro que preencha
os requisitos para naturalização, e o estrangeiro de nacionalidade portuguesa, com direito aos benefícios do Estatuto da
Igualdade.
9.1. Em logrando êxito no Processo Seletivo Simplificado, o
estrangeiro que não cumprir as exigências previstas nos subitens
1.2.1 a 1.2.3 do item 1 do Inciso III do presente Edital, será
desclassificado do mesmo.
10. O Diretor da Unidade de Ensino poderá a qualquer
momento solicitar ao candidato a apresentação, esclarecimento
ou informações sobre os documentos previstos no Edital.
11. O candidato que aceitar as aulas oferecidas, mas não
entregar a documentação para formalizar a admissão ou não
entrar em exercício, nos prazos estipulados, terá exaurido os
direitos decorrentes de sua habilitação no Processo Seletivo
Simplificado.
12. Todas as fases referentes ao Processo Seletivo Simplificado serão publicadas no Diário Oficial do Estado em sua Seção
I, bem como divulgadas no Portal de Concursos Públicos do
Estado de São Paulo (mantido pela Unidade Central de Recursos
Humanos do Estado, da Secretaria da Fazenda e Planejamento) e
site do CEETEPS, e ainda, afixadas nas dependências da Unidade
de Ensino, ou no site da FATEC (quando houver).
12.1. A Deliberação CEETEPS 017 de 16/07/2015, encontra-se afixada nas dependências da FATEC.
ANEXO I – A QUE SE REFERE O ITEM 12 DO INCISO III – DAS
CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO, DO EDITAL N 163/05/2019
Eu, _______________________________, portador da
Célula de Identidade RG nº ____________________ e inscrito
no CPF sob nº ____________________, venho à presença do
Diretor da Unidade de Ensino 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 tratamento relacionados ao
Processo Seletivo Simplificado de Professor de Ensino Superior,
Edital nº 163/05/2019.
Nome Social: _______________________________
Nestes termos,
Pede deferimento.
_______________, ____ de __________ de ______.
____________________________________________
Assinatura do requerente
Obs.: Este requerimento preenchido deve ser protocolado na
Fatec até o último dia das inscrições.
ANEXO II A QUE SE REFERE O ITEM 13 DO INCISO III – DAS
CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO, DO EDITAL Nº 163/05/2019
DO SISTEMA DE PONTUAÇÃO DIFERENCIADA
A pontuação diferenciada (PD) para pretos, pardos e indígenas autorizada pela Lei Complementar nº 1.259, de 15 de janeiro
de 2015, e instituída e disciplinada pelo Decreto nº 63.979, de
19 de dezembro de 2018, consiste em acréscimos na pontuação
final dos candidatos beneficiários do Processo Seletivo Simplificado, conforme fatores de equiparação especificados no citado
Decreto nº 63.979/2018:
1. Nos termos do artigo 2º do Decreto nº 63.979/2018,
para fazer jus à pontuação diferenciada (PD), deverá(ão) o(s)
candidato(s), utilizando os campos específicos da ficha de inscrição destinada ao presente certame, declarar cumulativamente:
1.1. que é preto, pardo ou indígena; 1.2. sob as penas da
lei, que não foi eliminado de concurso público ou processo
seletivo no âmbito do Estado de São Paulo, nem teve anulado
ato de nomeação ou admissão, em decorrência da falsidade da
autodeclaração, nos termos do disposto no parágrafo único do
artigo 4º da Lei Complementar nº 1.259/2015;
1.3. que tem interesse em utilizar a pontuação diferenciada
(PD), nos termos do Decreto nº 63.979/2018;
1.4. é permitido ao candidato declarar-se preto, pardo ou
indígena e manifestar que não deseja se beneficiar do sistema
de pontuação diferenciada (PD), submetendo-se às regras gerais
estabelecidas no Edital nº 163/05/2019.
2. As fórmulas de cálculo da pontuação diferenciada (PD) a
ser atribuída a pretos, pardos e indígenas, encontram-se devidamente especificadas nos subitens 2.1.1. e 2.1.2., do subitem 2.1.,
do item 2 do inciso V - DA CLASSIFICAÇÃO do presente Edital de
Processo Seletivo Simplificado.
3. Nos cálculos descritos nos subitens 2.1.1. e 2.1.2., do
subitem 2.1., do item 2 do inciso V - DA CLASSIFICAÇÃO do
presente Edital de Processo Seletivo Simplificado, devem ser
considerados duas casas decimais, e frações maiores ou iguais
a 0,5 (cinco décimos) devem ser arredondadas para o número
inteiro subsequente.
4. A pontuação diferenciada (PD) não será aplicada:
4.1. na inexistência de candidatos beneficiários do sistema
diferenciado;
4.2. quando na fórmula de cálculo da pontuação diferenciada (PD), a MCPPI (pontuação média da concorrência PPI) for
maior que a MCA (pontuação média da concorrência ampla);
5. A veracidade da declaração de que trata o subitem 1.1.,
do item 1 deste anexo, será verificada por Comissão de Verificação designada pela direção da FATEC, com no mínimo 3 (três)
membros, que em relação ao sistema de pontuação diferenciada
(PD) terá as seguintes atribuições:
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5.1. ratificar a autodeclaração firmada pelos candidatos que
manifestarem interesse em serem beneficiários do sistema de
pontuação diferenciada (PD);
5.2. decidir, nos casos duvidosos, sobre o direito dos candidatos a fazerem jus à pontuação diferenciada (PD);
5.3. decidir, em juízo de retratação, com o auxílio da
Coordenação de Políticas para a População Negra e Indígena,
quando for o caso, os pedidos de reconsideração interpostos
por candidatos contra a decisão que constatar a falsidade da
autodeclaração.
6. No presente Processo Seletivo Simplificado, a verificação
visando ratificar a veracidade da autodeclaração dos candidatos
inscritos ocorrerá após a divulgação da classificação a que alude
o item 5, do inciso V – DA CLASSIFICAÇÃO.
6.1. Para execução da verificação aludida no item 6, e após
decorrido o prazo de recurso previsto no item 1, do inciso VI
– DOS RECURSOS do Edital de Abertura de Inscrições e a designação da Comissão de Verificação, será(ão) o(s) candidato(s)
que se declarou(raram) preto(s), pardo(s) ou indígena(s) e
optou(aram) pela pontuação diferenciada (PD), convocado(s)
por Edital para comparecer(rem) perante a citada Comissão de
Verificação para decidir quanto a ratificação da autodeclaração
firmada no ato da inscrição;
6.2. Na hipótese de não comparecimento do(s) candidato(s)
convocado(s) na forma do subitem anterior, será(ão) o(s)
mesmo(s) eliminado(s) do certame, abrindo-se o prazo de recurso estabelecido no item 9 deste anexo;
6.3. Considerado improcedente o recurso, com a manutenção da eliminação do candidato, retificar-se-á a classificação
final divulgada no Diário Oficial do Estado e nos outros instrumentos de comunicação.
7. Para aferição da veracidade da autodeclaração de candidatos pretos e pardos será verificada a fenotipia (aparência)
e, caso subsistam dúvidas, será então considerado o critério da
ascendência.
7.1. para comprovação da ascendência, será exigido do candidato documento idôneo, com foto, de pelo menos um de seus
genitores, em que seja possível a verificação do preenchimento
do requisito previsto para habilitação ao sistema de pontuação
diferenciada (PD).
7.1.1. o não atendimento à exigência disposta no subitem
anterior implicará na eliminação do candidato, abrindo-se o
prazo de recurso estabelecido no item 9 deste ANEXO.
8. Para verificação da veracidade da autodeclaração do
candidato indígena será exigido o Registro Administrativo de
Nascimento do Índio – Rani próprio ou, na ausência deste, o
Registro Administrativo de Nascimento de Índio – Rani de um
de seus genitores.
9. Ao candidato que vier a ser eliminado do Processo
Seletivo Simplificado em virtude da constatação de falsidade de
sua autodeclaração é facultado, no prazo de 7 (sete) dias, opor
pedido de reconsideração, dirigido à Comissão de Verificação,
que poderá consultar, se for o caso, a Coordenação de Políticas
para a População Negra e Indígena para decidir, em última instância, a respeito do direito do candidato a fazer jus ao sistema
de pontuação diferenciada (PD).
*
FACULDADE DE TECNOLOGIA DE ARARAQUARA – ARARAQUARA
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO, NOS TERMOS DA
DELIBERAÇÃO CEETEPS 17, DE 16/07/2015
EDITAL Nº 288/06/2019 – PROCESSO Nº 1731798/2019
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 01
O Diretor da FACULDADE DE TECNOLOGIA DE ARARAQUARA, da cidade de ARARAQUARA, no uso das atribuições e
competências conferidas por meio do artigo 10 da Deliberação
CEETEPS 017/2015, de 16, publicada no DOE de 18/07/2015,
CONVOCA o(s) candidato(s) abaixo relacionado(s), para a
Sessão de Escolha de aulas, no dia 05/08/2019, às 9h00, no
endereço abaixo indicado.
O(s) candidato(s) convocado(s) deverá(ão) comparecer com
documento de identidade ou far-se-á(ão) representar por procurador constituído, munido de documento de identidade do
procurador.
A escolha e atribuição de aulas obedecerá rigorosamente
a ordem de classificação final. O candidato não aproveitado
aguardará nova oportunidade de convocação.
O candidato que atender a convocação mas não for aproveitado (após a escolha e atribuição de aulas) aguardará nova
oportunidade de convocação.
O candidato que não atender a convocação, recusar as
aulas oferecidas, não entregar a documentação para formalizar
a admissão, ou deixar de entrar em exercício, terá exaurido os
direitos decorrentes de sua habilitação no processo seletivo
simplificado.
Local de apresentação: FACULDADE DE TECNOLOGIA DE
ARARAQUARA
Endereço: RUA PRECIDE SCARPINO MARTIM,126
Bairro: JD. SANTA CLARA - Cidade: ARARAQUARA
Curso Superior de Tecnologia em: SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO
Área(s) da Disciplina: CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO / ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO
Disciplina e carga horária: ADMINISTRAÇÃO DE SISTEMAS
OPERACIONAIS DE REDES - 4 HORAS-AULA, NOTURNO
Número de vagas: 1
Nº INSCRIÇÃO / NOME / RG / CPF / CLASSIFICAÇÃO
003/ TIAGO ANTONIO DA SILVA / 462171607 / 36175162897
/ 1º;
001/ DOUGLAS BAPTISTA DE GODOY / 401554995 /
32601649879 / 2º
*
ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL SEBASTIANA AUGUSTA DE
MORAES – ANDRADINA
PROCESSO SELETIVO DE DOCENTES, NOS TERMOS DO
COMUNICADO CEETEPS N° 1/2009 E SUAS ALTERAÇÕES.
AVISO N° 028/02/2017 DE 01/09/2017 – PROCESSO N°
4849/2017.
AVISO DE CONVOCAÇÃO Nº 3
O Diretor da ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL SEBASTIANA
AUGUSTA DE MORAES, considerando a ocorrência de aulas,
CONVOCA o(s) candidato(s) abaixo relacionados, para a sessão
de escolha de aulas, no dia 05/08/2019, às 08h00 horas, no
endereço abaixo indicado.
O(s) candidato(s) convocado(s) deverão comparecer com
documento de identidade ou far-se-á representar por procurador
constituído, munido de documento de identidade do procurador.
A manifestação e a escolha e atribuição de aulas obedecerão rigorosamente a preferência de titulação e a ordem de
classificação final, respeitando o disposto no item 6 do inciso
VII do Comunicado CEETEPS nº 1/2009. O candidato só poderá
escolher e ter aulas atribuídas no componente curricular que
se inscreveu e obteve êxito, exceto na situação prevista no
subitem 7.1 do mesmo inciso, com alterações introduzidas
pelo Comunicado CEETEPS nº 5, de 29, publicado no DOE de
30.10.2009. Escolhidas e atribuídas as aulas, o(s) candidato(s)
não aproveitado(s) aguardarão nova oportunidade de convocação.
O candidato que não atender à convocação para formalizar
a contratação terá exaurido os direitos decorrentes de sua habilitação no processo seletivo.
Observar-se-á, para o início do exercício, o disposto no item
9 do inciso VII do Comunicado CEETEPS nº 1/2009.
Local de apresentação: ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL SEBASTIANA AUGUSTA DE MORAES

Endereço: ESTRADA VICINAL SEBASTIÃO LOURENÇO DA
SILVA, KM 11 ,S/N – Bairro: VILA PLANALTO – Cidade: ANDRADINA
COMPONENTE CURRICULAR: 2 - DESENVOLVIMENTO DE
SOFTWARE I(INFORMÁTICA)
Nº AULAS: 05 – AULAS EM SUBSTITUIÇÃO
PERÍODO DAS AULAS: NOTURNO
MOTIVO DO SURGIMENTO DAS AULAS: AFASTAMENTO
PELA DELIBERAÇÃO CEETEPS 4/97
GRADUADO
Nº INSCRIÇÃO / NOME / RG / CPF/ CLASSIFICAÇÃO FINAL
1/FABIO LOPES THEODORO/30.583.436-8/268.436.398-60/1º
*
ETEC RUBENS DE FARIA E SOUZA – SOROCABA
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA FORMAÇÃO DE
CADASTRO RESERVA, PARA PROFESSOR DE ENSINO MÉDIO E
TÉCNICO, Nº 017/03/2019 – PROCESSO Nº 524926/2019
EDITAL DE RESULTADO DA PROVA DE MÉTODOS PEDAGÓGICOS E CONVOCAÇÃO DOS CANDIDATOS NÃO SELECIONADOS ANTERIORMENTE PARA APLICAÇÃO DA PROVA DE
MÉTODOS PEDAGÓGICOS
O Diretor de Escola Técnica da Etec Rubens de Faria e Souza,
considerando o disposto no item 5 do Capítulo X do Edital de
Abertura de Inscrições:
1. FAZ SABER aos candidatos abaixo relacionados o RESULTADO da PROVA DE MÉTODOS PEDAGÓGICOS.
3. COMPONENTE CURRICULAR (HABILITAÇÃO): 3 - Ética e
Cidadania Organizacional (para a Habilitação Eletrônica ETIM)
(Eletrônica Integrado ao Ensino Médio (ETIM / MTec))
CANDIDATO(S) AUSENTE(S):
Nº de Inscrição / RG / CPF
8/ 32.403.644-9 / 306.980.028-90
15 / 34.495.383 / 333.042.988-78
19 / 30.825.914-2 / 286.918.288-03
21 / 35.279.207-3 / 387.452.238-58
30 / 38.070.569 / 960.898.816-00
6. COMPONENTE CURRICULAR (HABILITAÇÃO): 6 – Ética
e Cidadania Organizacional (Mecatrônica Integrada ao Ensino
Médio (ETIM))
CANDIDATO(S) AUSENTE(S):
Nº de Inscrição / RG / CPF
8/ 32.403.644-9 / 306.980.028-90
15 / 34.495.383 / 333.042.988-78
19 / 30.825.914-2 / 286.918.288-03
21 / 35.279.207-3 / 387.452.238-58
30 / 38.070.569 / 960.898.816-00
2. CONVOCA os candidatos abaixo relacionados para o
sorteio de tema e realização de nova PROVA DE MÉTODOS
PEDAGÓGICOS, a ser realizada na Etec Rubens de Faria e Souza,
sita na Avenida Comendador Pereira Inácio nº 190 - Sorocaba,
em data e horário abaixo discriminados:
3. COMPONENTE CURRICULAR (HABILITAÇÃO): 3 - Ética e
Cidadania Organizacional (para a Habilitação Eletrônica ETIM)
(Eletrônica Integrado ao Ensino Médio (ETIM / MTec))
CANDIDATO(S) SELECIONADO(S):
Nº de Inscrição / Nome ou Nome Social / RG / CPF / Nota do
Exame de Memorial Circunstanciado
5/Renata
de
Barros
Pellini
Guimarães/10.339.034-0/002.918.958-67/ 1,00
Relação dos 03 (três) temas para a PROVA DE MÉTODOS
PEDAGÓGICOS
1. Imagem pessoal e institucional
2. Declaração Universal dos Direitos Humanos
3. Legislação trabalhista: Legislação para autônomos e
prestação de serviços
Duração máxima da aula: 30 minutos
Data: 14/08/2019 Horário: 15h00
6. COMPONENTE CURRICULAR (HABILITAÇÃO): 6 – Ética
e Cidadania Organizacional (Mecatrônica Integrada ao Ensino
Médio (ETIM))
CANDIDATO(S) SELECIONADO(S):
Nº de Inscrição / Nome ou Nome Social / RG / CPF / Nota do
Exame de Memorial Circunstanciado
5/Renata
de
Barros
Pellini
Guimarães/10.339.034-0/002.918.958-67/ 1,00
Relação dos 03 (três) temas para a PROVA DE MÉTODOS
PEDAGÓGICOS
1. Noções do Código de Defesa do Consumidor
2. Trabalho Voluntário: definições e importância social
3. Diversidade Social e Cultural Brasileira.
Duração máxima da aula: 30 minutos
Data: 13/08/2019 Horário: 10h00
*
ETEC AUGUSTO TORTOLERO ARAÚJO – PARAGUAÇU PAULISTA
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA FORMAÇÃO DE
CADASTRO RESERVA, PARA PROFESSOR DE ENSINO MÉDIO E
TÉCNICO, Nº 039/01/2019 – PROCESSO Nº 1231288/2019
EDITAL DE RESULTADO DA AFERIÇÃO DA VERACIDADE DA
AUTODECLARAÇÃO
O Diretor da ETEC AUGUSTO TORTOLERO ARAÚJO faz saber
aos candidatos abaixo relacionados o resultado da aferição da
veracidade da autodeclaração, para os candidatos que se declararam pretos, pardos ou indígenas.
O candidato convocado que não compareceu para aferição
da veracidade da autodeclaração (ou seja, que constar da
lista de CANDIDATOS AUSENTES) será eliminado do certame,
conforme disposto no subitem 7.2. do Anexo VIII do Edital de
Abertura de Inscrições.
Ao candidato que vier a ser eliminado do processo seletivo
simplificado em virtude da constatação de falsidade da autodeclaração (ou seja, que constar da lista de CANDIDATOS NÃO
ENQUADRADOS NA CONDIÇÃO DECLARADA) é facultado, no
prazo de 7 (sete) dias, opor pedido de reconsideração, conforme
orientações previsto no item 10 do Anexo VIII do Edital de
Abertura de Inscrições.
CANDIDATOS ENQUADRADOS NA CONDIÇÃO DECLARADA:
Nº de Inscrição / Nome ou Nome Social / RG / CPF
02/Ludmila
Aparecida
dos
Santos/40.585.989-2/324.946.138-50
06/Edmar Izaias Barboza/24.710.172/164.543.498-29
09/Joaquim José Cardoso/25.461.566-1/110.801.518-26
15/Tiago Lopes/45.704.005-1/359.494.588-00
*
ETEC CAROLINA CARINHATO SAMPAIO – SÃO PAULO
CLASSE DESCENTRALIZADA CEU TRÊS LAGOS
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA FORMAÇÃO DE
CADASTRO RESERVA, PARA PROFESSOR DE ENSINO MÉDIO E
TÉCNICO, Nº 134/01/2019 – PROCESSO Nº 717832/2019.
EDITAL DE RESULTADO DA AFERIÇÃO DA VERACIDADE DA
AUTODECLARAÇÃO
O Diretor da CAROLINA CARINHATO SAMPAIO faz saber
aos candidatos abaixo relacionados o resultado da aferição
da veracidade da autodeclaração, para os candidatos que se
declararam pretos, pardos ou indígenas.
O candidato convocado que não compareceu para aferição
da veracidade da autodeclaração (ou seja, que constar da
lista de CANDIDATOS AUSENTES) será eliminado do certame,
conforme disposto no subitem 7.2. do Anexo VIII do Edital de
Abertura de Inscrições.
Ao candidato que vier a ser eliminado do processo seletivo
simplificado em virtude da constatação de falsidade da autodeclaração (ou seja, que constar da lista de CANDIDATOS NÃO
ENQUADRADOS NA CONDIÇÃO DECLARADA) é facultado, no
prazo de 7 (sete) dias, opor pedido de reconsideração, conforme
orientações previstas no item 10 do Anexo VIII do Edital de
Abertura de Inscrições.

sábado, 3 de agosto de 2019
CANDIDATOS ENQUADRADOS NA CONDIÇÃO DECLARADA:
Nº de Inscrição / Nome ou Nome Social / RG / CPF
13/Greg Cruz Silva/35.456.601-5/379.325.398-89;
25/Lidia Geronimo da Cruz/MG-10.034.313/296.515.398-52.
CANDIDATO AUSENTE:
Nº de Inscrição / RG / CPF
23/43.869.172-6/351.250.228-88;
*
ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL PROFESSOR HORÁCIO
AUGUSTO DA SILVEIRA – SÃO PAULO
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA FORMAÇÃO DE
CADASTRO RESERVA, PARA PROFESSOR DE ENSINO MÉDIO E
TÉCNICO, Nº 064/02/2019 – PROCESSO Nº 1198440/2019
EDITAL DE DESIGNAÇÃO DA COMISSÃO DE VERIFICAÇÃO
E CONVOCAÇÃO PARA A AFERIÇÃO DA VERACIDADE DA AUTODECLARAÇÃO
O Diretor da ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL PROFESSOR
HORÁCIO AUGUSTO DA SILVEIRA, nos termos do item 6 do
Anexo VIII do Edital de Abertura de Inscrições publicado no DOE
de 16/05/2019:
1. DESIGNA, para compor a Comissão de Verificação do
referido Processo Seletivo Simplificado, os seguintes membros,
sob a presidência do primeiro:
TITULARES:
1.HELTON ALMEIDA DOS SANTOS , RG.: 18838511–3, CPF:
14412458806;
2.EMERSON DA SILVA SANTANA , RG.: 21967908–3, CPF:
15727536847;
3.CARLOS RODOLFO ZOBOLI , RG.: 7976190–2, CPF:
04095185813.
SUPLENTES:
4.JOSE EDUARDO LOPES DA SILVA , RG.: 25422932–3, CPF:
24672641813;
5.BRUNA DUARTE FERREIRA FROHMUT , RG.: 44854415–5,
CPF: 35103391856;
6.JADIR ALVES DE OLIVEIRA , RG.: 18411018, CPF:
10417262876.
2. CONVOCA os candidatos abaixo relacionados para aferição da veracidade da autodeclaração, a ser realizada na ESCOLA
TÉCNICA ESTADUAL PROFESSOR HORÁCIO AUGUSTO DA SILVEIRA, sita a RUA ALCÂNTARA, 113 – BAIRRO: VILA MARIA , cidade
SÃO PAULO, no dia 14/08/2019, às 10H00.
No dia e horário marcados, o candidato deverá comparecer
na unidade de ensino munido do original de um documento de
identidade (de acordo com o relacionado no Capítulo V do Edital
de Abertura de Inscrições), bem como com documento idôneo,
com foto, de pelo menos um dos genitores, uma vez que, caso
subsistam dúvidas durante a veracidade da autodeclaração,
será considerado o critério da ascendência, conforme previsto
no item 8 e subitem 8.1. do Anexo VIII do Edital de Abertura
de Inscrições.
A ausência do candidato implicará na eliminação do mesmo
no Processo Seletivo Simplificado, conforme previsto no subitem
7.2. do Anexo VIII do Edital de Abertura de Inscrições. Implicará na eliminação do candidato, ainda, o não atendimento a
exigência da apresentação de documento idôneo, com foto, de
pelo menos um dos genitores, na hipótese de subsistir dúvidas
quanto a veracidade da autodeclaração mediante verificação
da fenotipia.
CANDIDATO(S) CONVOCADO(S)
Nº de Inscrição / Nome ou Nome Social / RG / CPF
12/ Ricardo Silva dos Santos / 30.575.508–0 / 21752159896 /
*
ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL PEDRO D'ARCÁDIA NETO –
ASSIS
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA FORMAÇÃO DE
CADASTRO RESERVA, PARA PROFESSOR DE ENSINO MÉDIO E
TÉCNICO, Nº 095/02/2019 – PROCESSO Nº 1435677/2019
EDITAL DE DESIGNAÇÃO DA COMISSÃO DE VERIFICAÇÃO
E CONVOCAÇÃO PARA A AFERIÇÃO DA VERACIDADE DA AUTODECLARAÇÃO
O Diretor da ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL PEDRO
D'ARCÁDIA NETO, nos termos do item 6 do Anexo VIII do Edital
de Abertura de Inscrições publicado no DOE de 01/06/2019:
1. DESIGNA, para compor a Comissão de Verificação do
referido Processo Seletivo Simplificado, os seguintes membros,
sob a presidência do primeiro:
TITULARES:
1.LEANDRO MATEUS BRAZ , RG.: 40884982–4, CPF:
31297151852;
2.GRACILIANO DA SILVA SANTOS , RG.: 43478886–7, CPF:
31546796851;
3.HENRIQUE FELICIO MALAGUTI , RG.: 34061369–5, CPF:
30421809809.
SUPLENTES:
4.CLEBER HENRIQUE DE OLIVEIRA , RG.: 24712516–X, CPF:
21479103845;
5.JAMES WILLIAN MENDES EFFGEN , RG.: 29404782–7,
CPF: 26203615838;
6.HEDPO FELIPE DE AZEVEDO , RG.: 41414042–4, CPF:
35247892852.
2. CONVOCA os candidatos abaixo relacionados para aferição da veracidade da autodeclaração, a ser realizada na ESCOLA
TÉCNICA ESTADUAL PEDRO D'ARCÁDIA NETO, sita a R. SR. DO
BONFIM, 1226 – BAIRRO: VILA XAVIER, , cidade ASSIS, no dia
12/08/2019, às 21H00.
No dia e horário marcados, o candidato deverá comparecer
na unidade de ensino munido do original de um documento de
identidade (de acordo com o relacionado no Capítulo V do Edital
de Abertura de Inscrições), bem como com documento idôneo,
com foto, de pelo menos um dos genitores, uma vez que, caso
subsistam dúvidas durante a veracidade da autodeclaração,
será considerado o critério da ascendência, conforme previsto
no item 8 e subitem 8.1. do Anexo VIII do Edital de Abertura
de Inscrições.
A ausência do candidato implicará na eliminação do mesmo
no Processo Seletivo Simplificado, conforme previsto no subitem
7.2. do Anexo VIII do Edital de Abertura de Inscrições. Implicará na eliminação do candidato, ainda, o não atendimento a
exigência da apresentação de documento idôneo, com foto, de
pelo menos um dos genitores, na hipótese de subsistir dúvidas
quanto a veracidade da autodeclaração mediante verificação
da fenotipia.
CANDIDATO(S) CONVOCADO(S)
Nº de Inscrição / Nome ou Nome Social / RG / CPF
04/ TIAGO LOPES / 45.704.005–1 / 359.494.588–00 /
*
,
ETEC VASCO ANTONIO VENCHIARUTTI – JUNDIAÍ
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA FORMAÇÃO DE
CADASTRO RESERVA, PARA PROFESSOR DE ENSINO MÉDIO E
TÉCNICO, Nº 008/02/2019 – PROCESSO Nº 938367/2019
EDITAL DE ALTERAÇÃO DO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES,
ANEXO I, ITEM 3, DO CAPÍTULO I, DO EDITAL DE ABERTURA
DE INSCRIÇÕES
O Diretor de Escola Técnica da Vasco Antonio Venchiarutti,
faz saber aos candidatos a ALTERAÇÃO do Cronograma de Atividades constante do Anexo I, item 3, do Capítulo I do Edital de
Abertura de Inscrições, publicado no DOE de 18/04/2019, Seção
I, página 221, anteriormente alterado no DOE de 31/05/2019,
Seção I, página 198, passando a vigorar conforme segue: bem
como a INCLUSÃO das fases que seguem, considerando a inscrição de candidatos autodeclarados pretos, pardos e indígenas
optantes pela pontuação diferenciada a que se refere o Decreto
nº 63.979/2018:
COMPONENTE CURRICULAR – (HABILITAÇÃO)
1. Planejamento de Projetos de Instalação Hidráulicas I
(Saneamento)
2. Procedimentos de Análise em Laboratório de Saneamento
(Saneamento)

