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Carteiras Profissionais expedidas por Órgãos ou Conselhos 
de Classes que, por Lei Federal, valham como documento de 
identidade como, por exemplo, as Carteiras do CREA, OAB, CRC, 
CRM etc.; Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), bem 
como Carteira Nacional de Habilitação (CNH) com fotografia na 
forma da Lei nº 9.503/97;

2.11. Preencher ficha de inscrição, fornecida pela Unidade 
de Ensino, na qual declara possuir as condições indicadas nos 
subitens 2.1. a 2.9. do presente Capítulo e juntar uma cópia 
legível de um documento de identidade que contenha o número 
do Registro Geral (RG), ou, no caso de estrangeiro, do Registro 
Nacional de Estrangeiro (RNE);

2.12. Recolher à Associação de Pais e Mestres – APM da 
Unidade de Ensino, Banco 001 – BANCO DO BRASIL , Agência 
6731–8 , Conta Corrente 970–9 , a taxa no valor de R$ 87,55 
(oitenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos), por inscrição, 
a título de ressarcimento de despesas com material e serviço.

3. Para se inscrever por procuração, será entregue mandato, 
com firma reconhecida, acompanhada de uma cópia da cédula 
de identidade do candidato e de uma cópia do documento de 
identidade do procurador.

3.1. O candidato assumirá as consequências de eventuais 
erros cometidos por seu procurador ao efetuar a inscrição.

4. Não serão recebidas inscrições por via postal, fac–símile, 
internet, condicionais e/ou extemporâneas.

5. Em conformidade com o Decreto nº 55.588, de 
17/03/2010, a pessoa transexual ou travesti poderá solicitar a 
inclusão e uso do “nome social” para tratamento, mediante 
requerimento, que constitui o ANEXO III do presente Edital.

6. A candidata lactante que necessitar amamentar durante 
a realização das provas poderá fazê–lo em sala reservada, desde 
que o requeira, observando os procedimentos constantes a 
seguir, para adoção das providências necessárias:

6.1. A candidata lactante deverá encaminhar sua solicita-
ção, até o término das inscrições, junto à Comissão Especial de 
Concurso Público responsável pelo certame;

6.2. A criança deverá ser acompanhada, em ambiente 
reservado para este fim, de adulto responsável por sua guarda 
(familiar ou terceiro indicado pela candidata);

6.3. No requerimento, que constitui o ANEXO IV do presente 
Edital, deverá constar os dados do adulto responsável pela 
guarda do lactente, e ao requerimento a candidata deverá juntar 
cópia da certidão de nascimento do lactente e do documento de 
identidade com foto do adulto responsável;

6.4. Não haverá compensação do tempo de amamentação 
em favor da candidata;

6.5. Nos horários previstos para amamentação, a candidata 
lactante poderá ausentar–se temporariamente da sala de prova, 
acompanhada de um fiscal;

6.6. Na sala reservada para amamentação ficará somente a 
candidata lactante, a criança e uma fiscal, sendo vedada neste 
momento a permanência do adulto responsável por sua guarda 
(familiar ou terceiro indicado pela candidata).

7. A apresentação dos documentos exigidos, para efeito de 
inscrição, não exime o candidato da satisfação dos requisitos 
legais para a admissão.

8. A critério do Diretor da Unidade de Ensino, as inscrições 
poderão ser prorrogadas por igual período.

CAPÍTULO VI – DO DEFERIMENTO E INDEFERIMENTO DE 
INSCRIÇÕES

1. As inscrições serão deferidas ou indeferidas pelo Diretor 
da Etec, cujo resultado será publicado no Diário Oficial do 
Estado e divulgado na forma prevista no item 2 do Capítulo 
XVI deste Edital.

2. Além de atender ao requisito previsto no Capítulo III, e 
das condições indicadas neste item, o deferimento da inscrição 
dependerá do correto preenchimento da ficha de inscrição 
pelo candidato ou seu procurador e, ainda, do atendimento 
às condições elencadas nos subitens 2.1 a 2.12 do Capítulo V 
deste Edital.

2.1. Será indeferida, ainda, a inscrição do candidato quando:
2.1.1. Não registrar na ficha de inscrição a titulação;
2.1.2. Não apor a assinatura na ficha de inscrição;
2.1.3. Quando as cópias dos documentos juntados não 

estiverem em perfeitas condições, de forma a permitir a identi-
ficação com clareza.

CAPÍTULO VII – DA REDUÇÃO OU ISENÇÃO DA TAXA DE 
INSCRIÇÃO

1. Nos termos da Lei nº 12.782, de 20/12/2007, poderá o 
candidato solicitar a redução de 50% (cinquenta por cento) 
da taxa estipulada, devendo atender, cumulativamente, os 
requisitos a seguir:

1.1. Seja estudante, assim considerado o que se encontrar 
regularmente matriculado em:

1.1.1. Curso pré–vestibular;
1.1.2. Curso superior, em nível de graduação ou pós–gra-

duação;
1.2. Perceba remuneração mensal inferior a 2 (dois) salários 

mínimos, ou esteja desempregado;
1.3. No ato da solicitação da redução do pagamento da 

taxa estipulada para inscrição, além de requerer por escrito, 
utilizando o modelo de requerimento que constitui o ANEXO V 
do presente Edital, o candidato deverá apresentar os seguintes 
documentos:

1.3.1. Quanto à comprovação da condição de estudante, de 
um dos seguintes documentos:

a) Certidão ou declaração, expedida por instituição de 
ensino pública ou privada;

b) Carteira de identidade estudantil ou documento similar, 
expedido por instituição de ensino pública ou privada, ou por 
entidade de representação discente.

1.3.2. Quanto às circunstâncias previstas no item 1.2., de 
comprovante de renda, ou de declaração, por escrito, da condi-
ção de desempregado.

2. Nos Termos da Lei Estadual nº 12.147, de 12/12/2005, 
poderá o candidato solicitar isenção total da taxa estipulada, 
devendo, para tanto, apresentar no mínimo 3 (três) documentos 
expedidos somente por órgão oficial ou por entidade coletora 
credenciada pela UNIÃO, ESTADO ou MUNICÍPIO que comprove 
a doação de sangue do candidato no período de 12 (doze) meses 
anteriores a inscrição.

2.1. O documento de comprovação da qualidade de doador 
de sangue deverá ser juntado no ato da solicitação da isenção 
do pagamento da taxa estipulada para inscrição, bem como o 
candidato deverá requerer o benefício por escrito, utilizando o 
modelo de requerimento que constitui o ANEXO V do presente 
Edital.

3. Serão reservados os 3 (três) primeiros dias úteis, contados 
da data de início das inscrições, para que o candidato protocolo 
o pedido de redução ou isenção da taxa de inscrição, juntamente 
com a documentação comprobatória fundamentando o pedido.

3.1. O previsto no item 3 também deverá ser aplicado em 
caso de reabertura de inscrições, com a reserva dos 3 (três) 
primeiros dias úteis, contados da data de início da reabertura 
das inscrições.

4. A Comissão Especial de Concurso Público analisará os 
pedidos entregues em tempo hábil, manifestando–se quanto ao 
deferimento ou indeferimento, e providenciará a divulgação da 
relação dos pedidos deferidos e indeferidos no 5º (quinto) dia 
útil a contar do início das inscrições, permanecendo a menciona-
da relação afixada nas dependências da Unidade de Ensino até 
o último dia de recebimento das inscrições.

4.1. Indeferido o pedido de isenção, caberá recurso da 
decisão na forma e no prazo estabelecido no Capítulo XIV do 
presente Edital, devendo o mesmo ser dirigido ao Presidente da 
Comissão Especial de Concurso Público, e apresentado desde 
que o candidato ofereça elementos novos para tal finalidade.

ADMINISTRAÇÃO - HABILITAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO DE 
TRANSPORTES; ADMINISTRAÇÃO - HABILITAÇÃO EM ADMINIS-
TRAÇÃO GERAL; ADMINISTRAÇÃO - HABILITAÇÃO EM ADMI-
NISTRAÇÃO HOTELEIRA; ADMINISTRAÇÃO - HABILITAÇÃO EM 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA; ADMINISTRAÇÃO - HABILITAÇÃO 
EM ADMINISTRAÇÃO RURAL; ADMINISTRAÇÃO - HABILITAÇÃO 
EM AGRONEGÓCIOS; ADMINISTRAÇÃO - HABILITAÇÃO EM 
ANÁLISE DE SISTEMAS; ADMINISTRAÇÃO - HABILITAÇÃO EM 
COMÉRCIO EXTERIOR; ADMINISTRAÇÃO - HABILITAÇÃO EM 
COMÉRCIO INTERNACIONAL; ADMINISTRAÇÃO - HABILITAÇÃO 
EM FINANÇAS E CONTROLADORIA; ADMINISTRAÇÃO - HABI-
LITAÇÃO EM GESTÃO DE AGRONEGÓCIOS; ADMINISTRAÇÃO 
- HABILITAÇÃO EM GESTÃO DE NEGÓCIOS; ADMINISTRAÇÃO 
- HABILITAÇÃO EM GESTÃO DE PEQUENA E MÉDIA EMPRESA; 
ADMINISTRAÇÃO - HABILITAÇÃO EM GESTÃO DE(EM) SISTE-
MAS DE INFORMAÇÃO; ADMINISTRAÇÃO - HABILITAÇÃO EM 
HOTELARIA E TURISMO; ADMINISTRAÇÃO - HABILITAÇÃO EM 
MARKETING; ADMINISTRAÇÃO - HABILITAÇÃO EM MERCADOS 
INTERNACIONAIS; ADMINISTRAÇÃO - HABILITAÇÃO EM NEGÓ-
CIOS INTERNACIONAIS; ADMINISTRAÇÃO - HABILITAÇÃO EM 
RECURSOS HUMANOS; ADMINISTRAÇÃO - HABILITAÇÃO EM 
TRANSPORTE E LOGÍSTICA; ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS; 
ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS E NEGÓCIOS; ADMINISTRA-
ÇÃO DE(EM) RECURSOS HUMANOS; ADMINISTRAÇÃO GERAL; 
ADMINISTRAÇÃO GERAL - ÊNFASE EM MARKETING; CIÊNCIAS 
ADMINISTRATIVAS; CIÊNCIAS CONTÁBEIS; CIÊNCIAS CONTÁ-
BEIS E ATUARIAIS; CIÊNCIAS JURÍDICAS; CIÊNCIAS JURÍDICAS E 
SOCIAIS; COMÉRCIO EXTERIOR E NEGÓCIOS INTERNACIONAIS; 
DIREITO; PEDAGOGIA; PEDAGOGIA (LP); PSICOLOGIA; PSICOLO-
GIA (LP); TECNOLOGIA EM COMERCIO EXTERIOR; TECNOLOGIA 
EM COMÉRCIO INTERNACIONAL; TECNOLOGIA EM GESTÃO 
COMERCIAL; TECNOLOGIA EM GESTÃO DE PROCESSOS EMPRE-
ENDEDORES; TECNOLOGIA EM GESTÃO DE RECURSOS HUMA-
NOS; TECNOLOGIA EM GESTÃO EMPRESARIAL; TECNOLOGIA 
EM GESTÃO EMPRESARIAL - COMÉRCIO EXTERIOR; TECNO-
LOGIA EM GESTÃO EMPRESARIAL - ÊNFASE EM COMÉRCIO 
EXTERIOR; TECNOLOGIA EM GESTÃO EMPRESARIAL - ÊNFASE 
EM MARKETING; TECNOLOGIA EM GESTÃO EMPRESARIAL - 
ÊNFASE EM MARKETING E COMÉRCIO EXTERIOR; TECNOLOGIA 
EM GESTÃO EMPRESARIAL - ÊNFASE EM SISTEMAS DE INFOR-
MAÇÃO; TECNOLOGIA EM GESTÃO ESTRATÉGICA DAS ORGA-
NIZAÇÕES - FOCO EM GESTÃO FINANCEIRA; TECNOLOGIA EM 
PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO; TECNOLOGIA EM PLANE-
JAMENTO ADMINISTRATIVO E PROGRAMAÇÃO ECONÔMICA; 
TECNOLOGIA EM PROCESSOS GERENCIAIS; TECNOLOGIA EM 
RECURSOS HUMANOS; TECNOLOGIA EM RELAÇÕES HUMANAS

OBSERVAÇÃO: QUANDO SE TRATAR DE CURSOS DE LICEN-
CIATURA CONSIDERAR (LP) = Licenciatura Plena ou equivalente; 
(EI) = Esquema I; (EII) = Esquema II

CAPÍTULO IV – DOS VENCIMENTOS E COMPOSIÇÃO DA 
CARGA–HORÁRIA

1. O valor da hora–aula prestada é de R$ 18,35 (dezoito 
reais e trinta e cinco centavos), correspondente ao PADRÃO I–A, 
da Escala Salarial – Professor de Ensino Médio e Técnico, a que 
se refere o Subanexo 2 do Anexo XXII, do inciso XXII do artigo 
1º da Lei Complementar nº 1.317, de 21/03/2018, publicada no 
DOE de 22/03/2018.

2. A carga horária mensal é constituída de horas–aula, 
acrescida de 30% (trinta por cento) de hora–atividade, referente 
ao número de aulas efetivamente ministradas. Para efeito de 
cálculo da retribuição mensal correspondente às horas presta-
das, o mês será considerado como tendo 4,5 (quatro e meio) 
semanas, acrescido de 1/6 (um sexto) a título de repouso 
semanal remunerado.

2.1. A carga horária mensal estará sujeita a variação de 
acordo com as normas internas do CEETEPS que disciplinam a 
atribuição de aulas, não podendo ultrapassar o limite de 200 
(duzentas) horas.

2.1.1. A carga horária semanal será constituída de, no míni-
mo, 02 (duas) horas–aula, de acordo com o disposto no artigo 22 
da Lei Complementar nº 1.044/2008 com a redação estabelecida 
pelo inciso VII do artigo 1º da Lei Complementar nº 1.240/2014.

CAPÍTULO V – DAS INSCRIÇÕES E CONDIÇÕES
1. As inscrições serão recebidas no período de 04/09/2019 à 

18/09/2019, no horário das 08H ÀS 12H E DAS 13H ÀS 16H, no 
local abaixo indicado:

Unidade de Ensino: ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL DOUTOR 
JOSÉ LUIZ VIANA COUTINHO

Endereço: CHÁCARA MUNICIPAL – S/Nº
BAIRRO: CÓRREGO DO TAMBORIL – CEP: 15703–386 – 

CIDADE: JALES
1.1. Informações: Telefone 17–3632.9004 – e–mail 

e073adm@cps.sp.gov.br
www.etecjales.com.br
Site do CEETEPS: www.cps.sp.gov.br
1.2. Não haverá atendimento aos sábados, domingos, feria-

dos, pontos facultativos e suspensão de expediente legalmente 
decretados, apesar desses dias serem computados no prazo.

2. São condições para inscrição:
2.1. Ser brasileiro, nato ou naturalizado, ou possuir nacio-

nalidade portuguesa, desde que amparado pelo Decreto nº 
70.436, de 18/04/1972, na forma do disposto no artigo 12, § 
1º, da Constituição Federal e Emenda Constitucional nº 19, de 
04/06/1998, artigo 3º;

2.1.1. Poderá inscrever–se, ainda, os estrangeiros que pos-
suem o Registro Nacional de Estrangeiro (RNE);

2.1.2. Na hipótese de o candidato estrangeiro lograr êxito 
no Concurso Público, obriga–se a comprovar no momento do 
atendimento de sua convocação para admissão:

a) O deferimento de seu pedido de nacionalidade brasileira 
pela autoridade federal competente, quando o mesmo se enqua-
drar na hipótese da naturalização ordinária conforme o artigo 
12, II, “a”, da Constituição Federal do Brasil;

b) O preenchimento das condições exigidas na legislação 
federal para a concessão da nacionalidade brasileira, mediante 
apresentação da cópia do requerimento da naturalização junto 
ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, com os documen-
tos que o instruíram na hipótese da naturalização extraordinária 
conforme o artigo 12, II, “b”, da Constituição Federal do Brasil;

c) Tendo nacionalidade portuguesa, preencher os requisitos 
necessários à fruição dos benefícios do Estatuto de Igualdade 
com brasileiros quanto ao gozo de direitos civis (Decreto n° 
3.297, de 19/09/2001), mediante a apresentação de cópia do 
requerimento para sua obtenção junto ao Ministério da Justiça, 
com os documentos que o instruíram.

2.2. Possuir, no mínimo, 18 anos na data da inscrição;
2.3. Estar em dia com as obrigações do Serviço Militar, se 

do sexo masculino;
2.4. Estar quite com as obrigações resultantes da legislação 

eleitoral;
2.5. Estar com o Cadastro de Pessoa Física (CPF) regula-

rizado;
2.6. Ter aptidão física e mental para o exercício das obriga-

ções do emprego;
2.7. Não ter sido demitido nos últimos 5 (cinco) anos, com 

base no artigo 482 da CLT;
2.8. Não ter sido demitido e/ou demitido a bem do serviço 

público, no período de 5 (cinco) e 10 (dez) anos, respectivamen-
te, conforme disposto no parágrafo único do artigo 307 da Lei 
nº 10.261, de 28/10/1968;

2.9. Declarar possuir, na data da inscrição, o(s) requisito(s) 
descrito(s) no Capítulo III deste Edital, ou ser aluno regularmente 
matriculado em curso superior correspondente a uma das titula-
ções previstas como requisito;

2.10. Entregar uma cópia legível de um documento de iden-
tidade, no prazo de validade. São considerados documentos de 
identidade: Carteiras e/ou cédulas de identidade expedidas pelas 
Secretarias de Segurança, pelas Forças Armadas, pelo Ministério 
das Relações Exteriores, Polícia Militar e pela Polícia Federal; 

8. COMPONENTE CURRICULAR (HABILITAÇÃO): Planeja-
mento Operacional (Serviços Jurídicos)

CANDIDATO(S) SELECIONADO(S):
Nº de Inscrição / Nome ou Nome Social / RG / CPF / Nota do 

Exame de Memorial Circunstanciado
009/Luís  Car los Soares Chr i -

guer/17.008.639-2/084.300.418-50/13,75
CANDIDATO(S) AUSENTE(S):
Nº de Inscrição / RG / CPF
003/48.700.976-9/401.876.128-70
Relação dos 03 (três) temas para a PROVA DE MÉTODOS 

PEDAGÓGICOS:
1. Sistemas e métodos de organização de fluxos de 

documentos, processos e arquivos de instituições judiciárias e 
escritórios de advocacia

2. Teoria e princípios do planejamento estratégico, tático 
e operacional

3. Análise SWOT/FOFA
Duração máxima da aula: 20 minutos
Data: 25/09/2019 Horário: 19h00
9. COMPONENTE CURRICULAR (HABILITAÇÃO): Fundamen-

tos da Matemática Financeira (Serviços Jurídicos)
CANDIDATO(S) AUSENTE(S):
Nº de Inscrição / RG / CPF
006/44.413.379-3/448.091.248-78
010/30.246.237-5/313.785.678-70.
* ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL DOUTOR JOSÉ LUIZ VIANA 

COUTINHO – JALES
EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES AO CONCURSO 

PÚBLICO PARA PROFESSOR DE ENSINO MÉDIO E TÉCNICO, Nº 
073/01/2019

O CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA 
PAULA SOUZA – CEETEPS, à vista das disposições do Decreto 
nº 60.449, de 15/05/2014, publicado no DOE de 16/05/2014, 
através da Comissão Especial de Concurso Público da ESCOLA 
TÉCNICA ESTADUAL DOUTOR JOSÉ LUIZ VIANA COUTINHO, da 
cidade de JALES, designada conforme Portaria do Diretor de 
Escola Técnica nº 15/2019, nos termos da Portaria CEETEPS–GDS 
nº 914, de 14, publicada no DOE de 15/01/2015, republicada 
no DOE de 28/01/2015, em face da autorização governamental 
específica, constante do Processo nº 818/2018 (com manifesta-
ção do Comitê Gestor do Gasto Público, instituído pelo Decreto 
nº 64.065, de 02/01/2019), TORNA PÚBLICA A ABERTURA de ins-
crições ao Concurso Público para preencher, mediante admissão, 
à luz do disposto no artigo 10 da Lei Complementar nº 1.044, 
de 13/05/2008, publicada no DOE de 14/05/2008, alterada 
pelo inciso III do artigo 1º da Lei Complementar nº 1.240, de 
22/04/2014, publicada no DOE de 23/04/2014, o(s) emprego(s) 
público(s) permanente(s) de Professor de Ensino Médio e Téc-
nico, PERTENCENTE AO QUADRO DE PESSOAL DO CEETEPS, no 
componente curricular discriminado no Capítulo II deste Edital.

CAPÍTULO I – DISPOSIÇÕES INICIAIS
1. A execução do Concurso Público obedecerá, dentro do 

possível, o cronograma de atividades constante do ANEXO I do 
presente Edital.

1.1. Qualquer alteração no cronograma implicará neces-
sariamente em nova publicação do mesmo no Diário Oficial do 
Estado (DOE).

2. A admissão far–se–á no regime da Consolidação das Leis 
do Trabalho – CLT e legislação complementar, obedecido nos ter-
mos do artigo 4º da Lei Complementar nº 1.240/2014, o disposto 
no parágrafo único do artigo 445 da CLT, ficando reservado 5% 
(cinco por cento) do total das vagas a serem preenchidas por 
candidatos com deficiência, nos termos da Lei Complementar nº 
683, de 18/09/1992, publicada no DOE de 19/09/1992, alterada 
pela Lei Complementar nº 932, de 08/11/2002, publicada no 
DOE de 09/11/2002 e regulamentada pelo Decreto nº 59.591, de 
14/10/2013, publicada no DOE de 15/10/2013, e por candidatos 
portadores de doença renal crônica, nos termos da Lei nº 16.779, 
de 22/06/2018, publicada no DOE de 23/06/2018.

CAPÍTULO II – DO EMPREGO PÚBLICO DE PROFESSOR DE 
ENSINO MÉDIO E TÉCNICO

1. COMPONENTE CURRICULAR – (HABILITAÇÃO) – QUAN-
TIDADE DE EMPREGO PÚBLICO PERMANENTE PREVISTA – 
TOTAL DE AULAS LIVRES – PERÍODO DAS AULAS

GESTÃO DE PESSOAS II – ADMINISTRAÇÃO – 01/2,5 – 
NOTURNO

2. As atribuições a serem exercidas pelo candidato admitido 
são as definidas no artigo 93 do Regimento Comum das Escolas 
Técnicas Estaduais do CEETEPS, aprovado pela Deliberação 
CEETEPS nº 3, de 18/07/2013, publicada no DOE de 28/08/2013, 
e que constitui o ANEXO II do presente Edital.

CAPÍTULO III – DOS REQUISITOS DE TITULAÇÃO
1. O requisito de qualificação dos profissionais de cada 

componente curricular é estabelecido por meio do Catálogo 
de Requisitos de Titulação para a Docência, instituído pela 
Deliberação CEETEPS nº 6, de 16/07/2008, publicada no DOE 
de 17/07/2008, alterada pela Deliberação CEETEPS nº 21, de 
13/08/2015, publicada no DOE de 15/08/2015, e regulamentado 
pela Unidade de Ensino Médio e Técnico por meio da Instrução 
CETEC nº 1, de 19, publicada no DOE de 26/02/2013.

2. Para os componentes curriculares da Base Nacional 
Comum e Parte Diversificada do Ensino Médio, comprovar ser 
portador de licenciatura ou equivalente desde que previsto no 
requisito, para ser enquadrado na titulação “Licenciado”.

2.1. Quando se tratar de licenciatura equivalente, obriga-
toriamente acompanhado do diploma de curso de bacharelado 
ou de tecnologia, de nível superior que permitiu a formação 
docente.

3. Para titulação “licenciado”, em componentes curricula-
res da Formação Profissional do Ensino Médio e/ou Educação 
Profissional Técnica de Nível Médio, o candidato comprovará 
ser portador de:

3.1. Licenciatura de acordo com o relacionado no requisito;
3.2. Licenciatura em cursos superiores de formação de 

professores de disciplinas especializadas no ensino de 2º grau, 
na forma prevista pela Portaria Ministerial BSB nº 432 de 19, 
publicada a 20/07/1971, Esquemas I e II. Obrigatoriamente 
acompanhado do diploma do curso de bacharelado ou de tecno-
logia de nível superior, de acordo com o relacionado na titulação 
graduado, em componente curricular em que vier a se inscrever 
(portador de Esquema I). Obrigatoriamente acompanhado do 
diploma de Técnico de nível médio no curso/área do componente 
curricular, relacionado na titulação Licenciado, em componente 
curricular em que vier a se inscrever (portador de Esquema II), ou

3.3. Licenciatura equivalente, obtido em cursos regulares de 
programas especiais, nos termos previstos pelo Conselho Nacio-
nal de Educação, na Resolução CNE/CEB nº 2 de 26, publicada 
no DOU de 27/06/1997, ou na Deliberação CEE nº 10/99, publi-
cada no DOE de 08/01/2000, ou ainda, na Resolução CNE/CP nº 
2, de 01, publicada no DOU de 02/07/2015, obrigatoriamente 
acompanhado do diploma do curso de bacharelado ou de tecno-
logia de nível superior, de acordo com o relacionado na titulação 
graduado, em componente curricular em que vier a se inscrever.

4. Para titulação “graduado”, em componentes curriculares 
da Formação Profissional do Ensino Médio, e/ou Educação 
Profissional Técnica de Nível Médio, comprovar ser portador de 
graduação superior de bacharelado ou de tecnologia de nível 
superior desde que previsto no requisito, em componente curri-
cular em que se inscrever.

– COMPONENTE CURRICULAR
GESTÃO DE PESSOAS II
REQUISITOS TITULACAO:
ADMINISTRAÇÃO; ADMINISTRAÇÃO ("EII" - TÉCNICO COM 

FORMAÇÃO PEDAGÓGICA); ADMINISTRAÇÃO - ÊNFASE EM 
ANÁLISE DE SISTEMAS; ADMINISTRAÇÃO - HABILITAÇÃO EM 
ADMINISTRAÇÃO DA INFORMAÇÃO; ADMINISTRAÇÃO - HABI-
LITAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS; ADMINISTRA-
ÇÃO - HABILITAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO DE NEGÓCIOS; 

O candidato que atender a convocação mas não for apro-
veitado (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: ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL 
DOUTOR NELSON ALVES VIANNA

ENDEREÇO: RUA MANIRA JACOB BISCARO - 45
BAIRRO: JD BACCILI – CIDADE: TIETE
COMPONENTE CURRICULAR: 3 - 573182- CÁLCULOS 

ESTATÍSTICOS(ADMINISTRAÇÃO)
Nº AULAS: 2,5 – AULAS AULAS LIVRES
PERÍODO DAS AULAS: NOTURNO
MOTIVO DO SURGIMENTO DAS AULAS: RESCISÃO CON-

TRATUAL
CANDIDATO(S) CONVOCADO(S):
Nº INSCRIÇÃO / NOME / RG / CPF/ CLASSIFICAÇÃO FINAL
LICENCIADO
4/RAQUEL FERREIRA ROCHA/22.670.865-2/167.821.288-

-10/1º;
1/OSÓRIO JOSÉ ELIAS/13.381.581/051.518.678-30/2º.
* ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL PARQUE DA JUVENTUDE – 

SÃO PAULO
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA FORMAÇÃO DE 

CADASTRO RESERVA, PARA PROFESSOR DE ENSINO MÉDIO E 
TÉCNICO, Nº 159/01/2018, PROCESSO Nº 1194396/2018

DESPACHO DO DIRETOR DE ESCOLA TÉCNICA DE 
02/09/2019

O Diretor da ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL PARQUE DA 
JUVENTUDE, no uso das atribuições conferidas por meio do § 1º 
do artigo 3º da Deliberação CEETEPS nº 41/2018 e considerando 
a não ocorrência de candidato(s) inscrito(s) e / ou aprovado(s), 
e / ou candidato(s) ausente(s) ENCERRA o Processo Seletivo 
Simplificadono(s) componente(s) curricular(es): 1 – Geografia.

* ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL PROFESSOR ELIAS MIGUEL 
JÚNIOR – VOTORANTIM

CLASSE DESCENTRALIZADA DA E E COMENDADOR PEREI-
RA INÁCIO

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA FORMAÇÃO DE 
CADASTRO RESERVA, PARA PROFESSOR DE ENSINO MÉDIO E 
TÉCNICO, Nº 197/04/2019 – PROCESSO Nº 690137/2019

EDITAL DE RESULTADO DO EXAME DE MEMORIAL CIR-
CUNSTANCIADO E CONVOCAÇÃO PARA A PROVA DE MÉTODOS 
PEDAGÓGICOS

O Diretor de Escola Técnica da Escola Técnica Estadual 
Professor Elias Miguel Júnior faz saber aos candidatos abaixo 
relacionados o resultado do Exame de Memorial Circunstan-
ciado e convoca para o sorteio de tema e realização da PROVA 
DE MÉTODOS PEDAGÓGICOS, a ser realizada na ETEC Escola 
Técnica Estadual Professor Elias Miguel Júnior, sita na Rua Irma 
Ferrarezi, s/nº, bairro Votocel, cidade Votorantim.

Conforme disposto no item 8 do Capítulo IX do Edital de 
Abertura de Inscrições, o candidato convocado deverá compa-
recer ao local designado para a avaliação, 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 do mesmo Edital).

O tema para a Prova de Métodos Pedagógicos será sorteado 
pela Banca Examinadora, sendo escolhido 1 (um) dentre os 3 
(três) temas que constarão do presente Edital.

A aula será ministrada pelo candidato perante a Banca 
Examinadora, obedecendo a ordem de classificação decrescente 
da lista de classificação do Exame do Memorial Circunstanciado 
(Prova de Títulos).

4. COMPONENTE CURRICULAR (HABILITAÇÃO): Técnicas de 
Informação e Comunicação Mercadológica (Marketing)

CANDIDATO(S) SELECIONADO(S):
Nº de Inscrição / Nome ou Nome Social / RG / CPF / Nota do 

Exame de Memorial Circunstanciado
007/Larissa Paes da Silva/41.999.642-4/353.263.978-54/4,00
008/Rodrigo Lauro Leite/56.458.224-4/039.2015.131-18/1,75
005/Alessandro Lopes Calvo/41.910.025-8/337.179.038-02/1,50
Relação dos 03 (três) temas para a PROVA DE MÉTODOS 

PEDAGÓGICOS:
1. Posicionamento e reposicionamento do produto e/ou serviço
2. Conceitos e a aplicação do Budget
3. O impacto das novas tecnologias na sociedade moderna
Duração máxima da aula: 20 minutos
Data: 18/09/2019 Horário: 14h00
5. COMPONENTE CURRICULAR (HABILITAÇÃO): Informática 

Aplicada ao Marketing (Marketing)
CANDIDATO(S) SELECIONADO(S):
Nº de Inscrição / Nome ou Nome Social / RG / CPF / Nota do 

Exame de Memorial Circunstanciado
007/Larissa Paes da Silva/41.999.642-4/353.263.978-54/4,00
008/Rodrigo Lauro Leite/56.458.224-4/039.2015.131-18/1,75
005/Alessandro Lopes Calvo/41.910.025-8/337.179.038-02/1,50
Relação dos 03 (três) temas para a PROVA DE MÉTODOS 

PEDAGÓGICOS:
1. Recursos de Informática na preparação de cartazes, de 

mensagens ao cliente e de design
2. Utilizar software para criar peças que acompanham a 

identidade visual da empresa sobre: campanhas publicitárias, 
propagandas, publicidades, páginas impressas, folders, capas, 
painéis, catálogos, anúncios, etc

3. Utilizar software para a criação e edição de; comerciais 
em vídeo, vinhetas, chamadas, spots, jingles

Duração máxima da aula: 20 minutos
Data: 18/09/2019 Horário: 15h00
6. COMPONENTE CURRICULAR (HABILITAÇÃO): Plano de 

Comunicação (Marketing)
CANDIDATO(S) SELECIONADO(S):
Nº de Inscrição / Nome ou Nome Social / RG / CPF / Nota do 

Exame de Memorial Circunstanciado
007/Larissa Paes da Silva/41.999.642-4/353.263.978-54/4,00
008/Rodrigo Lauro Leite/56.458.224-4/039.2015.131-18/1,75
005/Alessandro Lopes Calvo/41.910.025-8/337.179.038-02/1,50
Relação dos 03 (três) temas para a PROVA DE MÉTODOS 

PEDAGÓGICOS:
1. Análise situacional sobre análise dos ambientes (macro e 

microambiente, swot); clippings; análise de mercado; tamanho 
do mercado

2. Conceitos e análise sobre Briefing
3. Análise de demanda sobre estudo das características dos 

consumidores; comportamento geral do consumidor; público alvo
Duração máxima da aula: 20 minutos
Data: 25/09/2019 Horário: 19h30
7. COMPONENTE CURRICULAR (HABILITAÇÃO): Espanhol 

Instrumental II (Marketing)
CANDIDATO(S) SELECIONADO(S):
Nº de Inscrição / Nome ou Nome Social / RG / CPF / Nota do 

Exame de Memorial Circunstanciado
013/Flávio Sabino Pinto/28.052.678-7/264.658.088-62/10,00
CANDIDATO(S) AUSENTE(S):
Nº de Inscrição / RG / CPF
011/32.404.477-X/289.121.188-40
Relação dos 03 (três) temas para a PROVA DE MÉTODOS 

PEDAGÓGICOS:
1. Vocabulário: falsos cognatos (palabras heterosemánticas)
2. Expressões adverbiais de tempo e uso das conjunções na 

persuasão, tempo condicional do verbo
3. Caracterização do público alvo a partir da cultura e do 

comportamento de diferentes povos/consumidor
Duração máxima da aula: 20 minutos
Data: 10/09/2019 Horário: 19h00
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