210 – São Paulo, 128 (242)
4.2. Atribuir-se-á nota 0 (zero) ao candidato que se recusar
a realizar a prova
5. A nota final do candidato será aquela que resultar da
média aritmética simples das notas das provas teórica (pt) e
prática (pp).
Exemplo:
(pt + pp) / 2 = nota final do candidato
CAPÍTULO XII
DA CLASSIFICAÇÃO, CRITÉRIO DE DESEMPATE, CONVOCAÇÃO E ADMISSÃO
1. Haverá lista onde constará todos os candidatos aprovados e classificados.
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 classificação final, publicada em DOE, obedece a
ordem decrescente da nota final.
1.3. Relacionar-se-á o candidato não aprovado pela ordem
crescente do número de inscrição, contendo o número do documento de identidade e a nota obtida na prova prática.
1.4. Relacionar-se-á o candidato ausente pela ordem do
número crescente de inscrição contendo o número do documento de identidade.
2. Em caso de igualdade na pontuação final, aplicar-se-ão,
sucessivamente, os seguintes critérios de desempate ao candidato, 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. que obtiver maior nota na prova prática;
2.3. que obtiver maior nota na prova teórica;
2.4. de maior idade;
2.5. que tenha, comprovadamente, sido jurado, nos termos
do disposto no artigo 440 do Código de Processo Penal –
Decreto-Lei nº 3689, 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, 10/08/2008;
2.5.1. 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 apresentar prova documental de que exerceu essa função.
2.5.2. Caso o candidato declare no ato de inscrição que já
exerceu a função de jurado, se beneficie deste critério de desempate e não comprove documentalmente esta condição no ato do
exercício, será eliminado do concurso.
2.5.3. Para atender os dispositivos mencionados anteriormente, a unidade de ensino se valerá da ficha de inscrição e da
cópia do documento de identidade.
3. No prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data da
publicação das listas de classificação, os candidatos com deficiência deverão se submeter à perícia médica para verificação
da compatibilidade de sua deficiência com o exercício das
atribuições do emprego.
4. A perícia médica será realizada no Órgão Médico Oficial
do Estado, por especialistas na área da deficiência de cada candidato, devendo o laudo ser proferido em um prazo de 5 (cinco)
dias úteis, após o respectivo exame.
5. Concluídos os exames a que se referem os itens 3 e 4, o
candidato deverá apresentar os respectivos laudos, no prazo de
3 (três) dias úteis, contados da data de sua expedição.
6. Findo o prazo estabelecido no item anterior, serão publicadas no Diário Oficial do Estado as listas de classificação geral
e especial, das quais serão excluídos os candidatos portadores
de deficiência, considerados inaptos na inspeção médica.
7. O candidato, cuja deficiência não for configurada ou
deixar de entregar o laudo no prazo estabelecido no item 5,
constará apenas na lista de classificação geral.
8. Após 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), observando o número de vaga(s) oferecida(s)
no certame.
8.1. A convocação obedecerá a ordem de classificação final.
9. A admissão será precedida de edital de convocação e só
se concretizará se for na área de atuação em que o candidato
tenha se inscrito e obtido êxito.
10. A admissão obedecerá a ordem de classificação final,
e far-se-á na classe de Auxiliar de Docente, do subquadro de
empregos públicos permanentes (SQEP-P), no padrão I-A, conforme disposto no preâmbulo do presente Edital.
11. O exercício ocorrerá após a publicação da Portaria de
Admissão em DOE, obedecidos aos seguintes procedimentos:
11.1. entrega das documentações exigidas neste edital, 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 VIII
deste Edital;
11.2. entrega do atestado de saúde ocupacional; e
11.3. publicação do Ato Decisório, no caso de encontrar-se
em acumulação remunerada, nos termos do inciso XVI, do artigo
37 da Constituição Federal.
12. O candidato admitido assinará contrato de experiência
com prazo de 90 (noventa) dias, conforme disposto na CLT.
CAPÍTULO XIII
DOS RECURSOS
1. O prazo para interposição dos recursos será de 3(três)
dias úteis após a concretização do evento que lhes disser respeito, tendo como termo inicial o 1º(primeiro) dia útil subsequente
a data de ocorrência da publicação de cada uma das fases do
Concurso em Diário Oficial do Estado, no horário das 10h às 19h.
1.1.O recurso interposto pelo candidato deverá ser entregue
e protocolizado na Unidade de Ensino onde se inscreveu, e na
hipótese da ocorrência das situações previstas nos subitens 1.1
e 1.2 do item 1 do Capítulo XV do presente Edital, o recurso
deverá ser dirigido ao Diretor da Unidade de Ensino que assumir
a responsabilidade pela continuidade do certame.
1.2. O recurso deverá ser entregue em duas vias (original
e cópia).
2. O recurso, devidamente fundamentado, deverá ser dirigido 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 estiver 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.
7.1. O prazo para publicação em DOE do resultado do
recurso será de até 15 (quinze) dias, tendo como termo inicial o
1º (primeiro) dia útil subsequente a data de protocolo do recurso
pelo candidato.
8. O candidato tomará conhecimento do resultado do
recurso via DOE.
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9. Na hipótese de anulação de questões, o(s) ponto(s)
relativo(s) será(ão) atribuído(s) a todos os candidatos que prestaram a prova correspondente.
10. Não caberão recursos adicionais aos recursos interpostos, 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 aproveitado em outra FATEC do CEETEPS, a critério dos Diretores
das Unidades.
2. O Edital de convocação será providenciado pela Unidade
de Ensino responsável pelo concurso e obedecerá a ordem de
classificação.
3. 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.
4. 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.
5. 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.
1.1. Objetivando garantir os princípios básicos que regem a
Administração Pública, dentre eles o de moralidade e impessoalidade, poderá a responsabilidade da realização do Concurso
Público ser atribuída à Direção de outra Unidade de Ensino,
devendo necessariamente a execução das provas ocorrer nas
instalações da Unidade de Ensino para a qual se destina o
certame.
1.2. Verificada a necessidade da realização do Concurso
Público ser atribuída à Direção de outra Unidade de Ensino,
os candidatos inscritos deverão ser comunicados de tal situação, mediante ato da Comissão Especial de Concurso Público
da Unidade de Ensino para qual se destina o Certame, a ser
divulgado no Diário Oficial do Estado, e nas dependências da
Unidade de Ensino.
2. Todas as fases deste Concurso publicadas em Diário
Oficial também são divulgadas no Portal de Concurso Público
do Estado de São Paulo, e cabendo ao candidato acompanhá-las.
3. A inexatidão das afirmativas ou irregularidades de documentos, ainda que verificadas posteriormente à homologação do
Concurso, eliminará o candidato, independentemente de qualquer resultado obtido na(s) prova(s), sem prejuízo das sanções
penais aplicáveis à falsidade de declaração.
4. 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.
5. 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.
5.1. 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.
6. A Comissão Especial de Concurso Público poderá a qualquer momento solicitar ao candidato a apresentação, esclarecimento ou informações sobre os documentos previstos no Edital.
7. O prazo de validade do Concurso Público será de 1 (um)
ano, a partir da data de homologação em DOE, podendo ser
prorrogado por igual período, a critério da Direção da Unidade
de Ensino.
8. O candidato que aceitar o emprego público oferecido,
mas não entrar em exercício ou não entregar a documentação
para formalizar a admissão no prazo estipulado, terá exaurido os
direitos decorrentes de sua habilitação no Concurso.
9. Em hipótese alguma será devolvido o valor pago pela
inscrição, salvo em caso de cancelamento do Concurso.
10. Edital na íntegra encontra-se afixado nas dependências
da Unidade de Ensino.
ANEXO I – A QUE SE REFERE O ITEM 1, DO CAPÍTULO I –
DISPOSIÇÕES INICIAIS, DO EDITAL Nº 129/01/2018
CRONOGRAMA
1. Do período de Inscrição: 07/01/2019 a 21/01/2019
2. Do período provável para divulgação em DOE do Edital de
Deferimento e Indeferimento de Inscrições e Convocação para a
Prova Teórica: 22/01/2019 a 10/02/2019
3. Do período provável para realização da Prova Teórica:
11/02/2019 a 28/02/2019
4. Do período provável da publicação em DOE do Edital de
Resultado da Prova Teórica e Convocação para Prova Prática:
01/03/2019 a 10/03/2019
5. Do período provável para realização da Prova Prática:
11/03/2019 a 20/03/2019
6. Do período provável da publicação em DOE do Edital de
resultado da Prova Prática e Classificação Final: 21/03/2019 a
31/03/2019
7. Do período provável da divulgação em DOE do despacho
do Diretor de Escola Técnica homologando o Concurso Público:
01/04/2019 a 15/04/2019
8. Do período provável da publicação em DOE de Edital de
Convocação: 16/04/2019 a 30/04/2019
9. Os prazos e procedimentos para interposição de recursos
encontram-se dispostos no Capítulo XIII do presente Edital.
ANEXO II – A QUE SE REFERE O ITEM 2, DO CAPÍTULO II –
DO EMPREGO PÚBLICO DE AUXILIAR DE DOCENTE DO EDITAL
Nº 129/01/2018
DAS ATRIBUIÇÕES DO EMPREGO
a) instruir alunos na execução das práticas operacionais
específicas de tarefas nos laboratórios e nas oficinas, orientando-os nas técnicas de utilização de máquinas, ferramentas,
instrumentos, aparelhos, etc., para habilitá-los à análise do
desempenho na execução de uma tarefa;
b) efetuar demonstração das técnicas operacionais, manipulando ferramentas, máquinas, instrumentos e equipamentos;
c) fornecer dados e informações necessárias ao trabalho de
cada aluno, para possibilitar o desenvolvimento das operações
dentro das especificações exigidas;
d) interpretar e explicar, individualmente ou em grupo,
detalhes de desenho ou das especificações escritas para orientação 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, equipamentos, etc.;
g) providenciar a preparação do local de trabalho, dos
materiais, ferramentas, instrumentos, máquinas e equipamentos
a serem utilizados, verificando as condições dos mesmos, o
estado de conservação de todos os equipamentos e cuidados
de segurança 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 máquinas, equipamentos e instalações de laboratórios;
q) cuidar da organização do setor de manutenção e almoxarifado 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,
ferramentas, 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 129/01/2018
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 tratamento relacionados ao Concurso Público de Auxiliar de Docente
Edital nº 129/01/2018.
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 129/01/2018
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 129/01/2018.
E indico para guarda:
Nome:________________________________________
__________________
RG:_________________________________ CPF:_____
_______________________
Nestes Termos,
Pede deferimento.
Em ___/___/_____
______________________________
Assinatura da Candidata
Obs.: Deverá entregar este requerimento devidamente
preenchido 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 129/01/2018
Declaro, sob as penas da Lei, para fins de Redução/Isenção
de taxa de inscrição no Concurso Público de Auxiliar de Docente
Edital nº 129/01/2018, 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 cursos 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 documentação estabelecida no Capítulo VII do Edital de Abertura
de Inscrições.
ANEXO VI
A QUE SE REFERE O ITEM 4, DO CAPÍTULO VIII – DAS
INSCRIÇÕES E PARTICIPAÇÃO DOS CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA, DO EDITAL Nº 129/01/2018
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 129/01/2018 na forma ou condição
especial abaixo descrita.
Descrição de ajudas técnicas ou condições especiais:
_____________________________________________
__________________
Nestes Termos,
Pede deferimento.
Em ___/___/_____
______________________________
Assinatura do Candidato
Obs.: O laudo médico juntamente com este anexo preenchido deve ser protocolado na Unidade até o último dia das
inscrições.

sábado, 29 de dezembro de 2018
ANEXO VII – A QUE SE REFERE O ITEM 9, DO CAPÍTULO
X – DAS PROVAS DO EDITAL Nº 129/01/2018
PROGRAMAS DAS PROVAS
Programa Conceitos preliminares de informática; Hardware;
Planilhas Eletrônicas; Editores de Texto; Editor de Apresentações
e Internet; Criação de home pages. Sistemas Operacionais:
conceituação; Estruturação de Sistemas Operacionais; A função
do gerenciamento; Gerenciamento de Processos, Memória,
Serviços, Dispositivos, Dados: Desempenho, Recuperação e
Arquivos; Características de um Sistema Operacional; Mecanismos de Segurança e Proteção. Conceito de sistemas distribuídos.
Redes de computadores e interfaces. Protocolos e serviços de
comunicação. Arquitetura de redes de computadores. Camadas
inferiores do modelo ISSO: física, enlace e redes. Redes locais,
interligação de redes e especificação de protocolos.
Conceitos Básicos de Linguagens de Programação; Estrutura de Dados e Controle: Armazenamento, Entrada e Saída de
Dados, Seqüências, Seleção e Repetição; Sintaxe e Semântica de
Linguagens; Linguagens Imperativas, Funcionais, Concorrentes,
Lógicas e Orientadas a Objetos; Problemas das estruturas de
dados convencionais, objetivos do banco de dados, modelos
de dados: conceitual, lógico e físico. O modelo entidade/relacionamento, linguagem de definição e manipulação de dados,
o modelo relacional: conceitos, álgebra de relações, formas
normais; Organização física e técnica de implementação; Segurança, integridade e privacidade.
Bibliografia do concurso NORTON, Peter (1996). Introdução
à Informática. São Paulo, Makron Books. MEIRELLES, Fernando
de Souza (1994). Informática – Novas Aplicações com Microcomputadores, 2ª Edição, McGraw-Hill. TANENBAUM, Andrew S.
(1992). Organização Estruturada de Computadores, 3a Edição,
Prentice/Hall do Brasil. DAVIS, S. Willian (1991). Sistemas Operacionais – Uma Visão Sistemática, Makron Books. FURTADO, A. L.
& SANTOS, C. S. Organização de Bancos de Dados, Ed. Campus.
Soares, Luis F. G. et all (1995). Redes de Computadores – Das
LANs, MANs e WANs às Redes ATM. Ed. Campus. FLYNN, Jennifer, Gerenciamento de Memória - Guia de 10 Minutos, Edt. Atlas;
DAVIS, William, Sistemas Operacionais - Uma Visão Sistêmica,
Editora LTC. KORTH, H.F., Sistemas de Bancos de Dados, Edt.
Makron Books, 1994; CHEN, Peter, Gerenciamento de Banco de
Dados - Abordagem Entidade / Relacionamento para Projeto
Lógico, Edt. McGrawHill, São Paulo; YONG, Chu Shao, Banco
de Dados - Organização, Sistemas e Administração, Edt. Atlas,
São Paulo, 1990. TANENBAUM, A. S., Redes de computadores,
4ª edição, Ed. Campus, Rio de Janeiro. TORRES, Gabriel, Redes
de computadores curso completo, Axcel Books. GOMES, Alcides
Tadeu, Telecomunicações: transmissão e recepção, Ed. Érica, São
Paulo. FERRARI, Antonio Martins, Telecomunicações: evolução &
revolução, 7ª edição, Ed. Érica, 2002, São Paulo. SOUSA, Lindberg
Barros de, Redes de computadores – dados, voz e imagem, Ed.
Érica, São Paulo. GASPARINI, Anteu Fabiano Lúcio, Infra-estrutura, protocolos e sistemas operacionais de LANs - redes locais, Ed.
Érica, São Paulo. HAYAMA, Montagem de redes locais - prático
e didático, Ed. Érica, São Paulo. THOMAS, Robert M., Introdução
às redes locais, Ed. Makron Books, São Paulo, 1996. SILVEIRA,
JORGE L., Comunicação de dados e sistemas de teleprocessamento, Ed. Makron Books, São Paulo, 1996. MOURA, J. A. B. et
al., Redes locais de computadores: protocolos de alto nível e
avaliação de desempenho, Ed. McGraw-Hill, São Paulo, 1996.
CARVALHO, Tereza C. M. de B., Arquiteturas de redes de computadores OSI e TCP/IP, 2ª edição, Ed. Makron Books, S. Paulo, 1997,
695 p. - Atividade proposta para a Avaliação da Prova Prática
Instalar e configurar o sistema operacional (Windows 2003 ou
Linux), controlador de domínio, servidor de email, servidor DNS
e estabelecer conexão de rede entre o Servidor e a Workstation.
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
129/01/2018
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 obrigações 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
(Diploma, ou na falta deste, o Certificado de Conclusão, registro no respectivo conselho, especializações, comprovante de
experiência);
16. Cópia do comprovante do número da conta corrente do
Banco do Brasil.
FACULDADE DE TECNOLOGIA DE PRESIDENTE PRUDENTE PRESIDENTE PRUDENTE
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO, NOS TERMOS DA
DELIBERAÇÃO CEETEPS Nº 17/2015, DE 16/07/2015.
EDITAL Nº 157/05/2018 - PROCESSO Nº 2026625/2018
EDITAL DO RESULTADO DA ANÁLISE DO MEMORIAL CIRCUNSTANCIADO
O Diretor de Faculdade de Tecnologia da FACULDADE DE
TECNOLOGIA DE PRESIDENTE PRUDENTE, de acordo com o
artigo 10 da Deliberação CEETEPS 017/2015, publicada no DOE
de 18/07/2015, Seção I, Página 39, comunica aos candidatos
abaixo relacionados:
CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM: AGRONEGÓCIO
DISCIPLINA: PESQUISA OPERACIONAL
A - CANDIDATOS CLASSIFICADOS E CLASSIFICAÇÃO FINAL
Nº INSCRIÇÃO / NOME / RG / CPF / NOTA / CLASSIFICAÇÃO
FINAL
04 / Gilnete Leite dos Santos / 28.352.331-1 / 147.461.32844 / 431,80 / 1º;
02 / Larissa Ferreira Marques / 44.712.201-0 / 370.773.10817 / 398,20 / 2º;
03 / Gustavo Borges Musardo / 30.577.236-3 / 267.708.17845 / 379,10 / 3º;
01 / Tatiane Oliveira Santos Nascimento / 42.566.136-2 /
355.133.458-70 / 195,40 / 4º
FACULDADE DE TECNOLOGIA ARTHUR DE AZEVEDO –
MOGI MIRIM
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO, NOS TERMOS DA
DELIBERAÇÃO CEETEPS 017/2015, DE 16/07/2015.
EDITAL Nº 163/03/2018 - PROCESSO Nº 0475/2018
DESPACHO DO DIRETOR DE FACULDADE DE TECNOLOGIA
DE 28/12/2018.
O Diretor de Faculdade de Tecnologia da FACULDADE DE
TECNOLOGIA ARTHUR DE AZEVEDO no uso das atribuições e
competências conferidas por meio do artigo 10 da Deliberação
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