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COMPONENTE CURRICULAR – (HABILITAÇÃO)
História (Base Nacional Comum/ ETIM)(Informática para 

Internet Integrado ao Ensino Médio (ETIM))
CANDIDATOS PONTUADOS NO EXAME DE MEMORIAL 

CIRCUNSTANCIADO(candidatos com inscrição deferida)
Nº de Inscrição/Nome (ou Nome Social)/RG/CPF/Situação da 

Inscrição/Nota do Exame de Memorial Circunstanciado
8/ VICTOR AMADEU SOLER / 43463132–2 / 35083556839 

/ 35,00
1/ ALYSON BUENO FRANCISCO / 401005367 / 33432427808 

/ 28,63
10/ DENISE MARCIANO LOPES / 33460123X / 34320761855 

/ 25,13
4/ ERICK REIS GODLIAUSKAS ZEN / 230739866 / 

28710642889 / 25,00
22/ LARISSA GARCIA SATO / 442369220 / 35703484820 

/ 24,50
19/ BÁRBARA LUSTOZA DA SILVA BORBA / 44072276–7 / 

34833254840 / 22,88
13/ VINÍCIUS PIRES CAIRES / 45814551895 / 45814551895 

/ 22,50
9/ DIMORIÊ OLIVEIRA / 42421191–9 / 33699215881 / 19,50
21/ PAMELA CRISTINA SEPPA / 33346562–3 / 36330561818 

/ 18,00
7/ WILLIAM CIRILO TEIXEIRA RODRIGUES / 400109864 / 

35298799833 / 15,50
20/ ALINE CRISTINA DA SILVA OLIVEIRA / 44510096–5 / 

37137613888 / 14,63
11/ SAMUEL JOAQUIM BERGUE / 56587021X / 

46494778836 / 11,25
12/ CARLA BASSAN PASSOS VAZ DE SOUZA / 266352856 / 

27522898803 / 11,25
3/ MARINA LOPES CARAFINI / 37999957–2 / 42286800898 

/ 9,00
16/ VALÉRIA DE GODOY MOREIRA / 33020922X / 

33062614838 / 8,25
18/ CAUÊ DAL COLLETTO ALVES TANAN DA SILVA / 

349225023 / 38429923861 / 5,00
17/ LUÍS REINALDO ALVES PIZZOL / 288330390 / 

34060486841 / 3,00
15/ ANA CAROLINE CUNHA PAIXÃO / 428832131 / 

34751822896 / 0,25
3. CANDIDATOS NÃO CLASSIFICADOS(candidatos com ins-

crição indeferida ou candidatos que não pontuaram no Exame 
de Memorial Circunstanciado)

Nº DE INSCRIÇÃO/RG/CPF/MOTIVO
2/25912026/16231062813/Não efetuou upload do Memo-

rial Circunstanciado no formato estabelecido no Edital de 
Abertura de Inscrições;

5/520650608/44126829865/Não efetuou upload do Memo-
rial Circunstanciado no formato estabelecido no Edital de 
Abertura de Inscrições;

6/49210979/45637221898/Não efetuou o upload da docu-
mentação comprobatória do Memorial Circunstanciado. ;

14/57.141.878–8/45872613865/Não efetuou upload do 
Memorial Circunstanciado no formato estabelecido no Edital de 
Abertura de Inscrições;

 *
 ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL PROFESSOR ELIAS MIGUEL 

JÚNIOR – VOTORANTIM
CLASSE DESCENTRALIZADA EE COMENDADOR PEREIRA 

INÁCIO
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PROFESSOR DE 

ENSINO MÉDIO E TÉCNICO, Nº 197/02/2021  – PROCESSO Nº 
212624/2021

EDITAL DE DEFERIMENTO E INDEFERIMENTO DE INSCRI-
ÇÕES E DE RESULTADO DO EXAME DE MEMORIAL CIRCUNS-
TANCIADO

O Diretor da ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL PROFESSOR 
ELIAS MIGUEL JÚNIOR, da cidade de VOTORANTIM, faz saber 
aos candidatos abaixo relacionados os resultados relativos ao 
deferimento/indeferimento das inscrições e do Exame de Memo-
rial Circunstanciado.

O resultado do Exame de Memorial Circunstanciado já 
considera, no cálculo da pontuação dos candidatos que se 
declararam pretos, pardos ou indígenas e manifestaram interes-
se em utilizar a pontuação diferenciada a que alude o Decreto 
nº 63.979/2018, a fórmula de cálculo prevista no mencionado 
Decreto, bem como no Capítulo VII do Edital de Abertura de 
Inscrições.

COMPONENTE CURRICULAR – (HABILITAÇÃO)
Cálculos para Folha de Pagamento(Recursos Humanos)
CANDIDATOS PONTUADOS NO EXAME DE MEMORIAL 

CIRCUNSTANCIADO(candidatos com inscrição deferida)
Nº de Inscrição/Nome (ou Nome Social)/RG/CPF/Situação da 

Inscrição/Nota do Exame de Memorial Circunstanciado
16/ SANDRA MARA DE SOUZA ALMEIDA / 333401955 / 

22086316844 / 32,25
1/ SOLANGE APARECIDA GALLO / 258592102 / 

24877126864 / 22,00
15/ EUNICE DE LELES / 21.451.806 / 13907532805 / 22,00
13/ ALEXANDRE DE SOUZA FERNANDES / 463071396 / 

39181036841 / 21,12
5/ VIVIANE DAS GRAÇAS VIEIRA BUFALARI / 408799122 / 

37021912838 / 20,00
4/ OTAVIO AUGUSTO DE CAMARGO COSTA / 308108346 / 

33795798825 / 17,75
2/ FABRÍCIO ALVES RODRIGUES / 33.153.103–3 / 

31631919830 / 13,75
10/ LUCAS SÁVIO GOMES / 468100416 / 39025972837 / 

13,43
7/ CLEITON SAMUEL FERNANDES / 406590679 / 

36473796894 / 12,75
12/ ALINE DA SILVA PROENCA / 463291797 / 37895776851 

/ 12,12
17/ MATEUS FRANCISCO CABRERA ALMEIDA / 419287917 

/ 45412054838 / 11,25
11/ CAIO MATHEUS DE MORAES / 442906821 / 

42568727870 / 2,5
3. CANDIDATOS NÃO CLASSIFICADOS(candidatos com ins-

crição indeferida ou candidatos que não pontuaram no Exame 
de Memorial Circunstanciado)

Nº DE INSCRIÇÃO/RG/CPF/MOTIVO
3/45882608X/44180393840/Não pontuou na análise do 

Memorial Circunstanciado ;
6/434921002/34793580807/Não atender aos requisitos 

de titulação ;
8/398615573/45597771876/Não pontuou na análise do 

Memorial Circunstanciado ;
9/449960936/37589039802/Não atender aos requisitos 

de titulação ;
14/234995191/11027763863/Não atender aos requisitos 

de titulação ;
18/15328619/05224240824/Não pontuou na análise do 

Memorial Circunstanciado ;
*
 ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL PROFESSOR ELIAS MIGUEL 

JÚNIOR – VOTORANTIM
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PROFESSOR DE 

ENSINO MÉDIO E TÉCNICO, Nº 197/04/2021  – PROCESSO Nº 
212753/2021

EDITAL DE DEFERIMENTO E INDEFERIMENTO DE INSCRI-
ÇÕES E DE RESULTADO DO EXAME DE MEMORIAL CIRCUNS-
TANCIADO

O Diretor da ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL PROFESSOR 
ELIAS MIGUEL JÚNIOR, da cidade de VOTORANTIM, faz saber 
aos candidatos abaixo relacionados os resultados relativos ao 
deferimento/indeferimento das inscrições e do Exame de Memo-
rial Circunstanciado.

28/ WILLIAN THOMAS BORGES SILVA / 425221866 / 
35396578866 / 16,5

13/ RENATA OLIVEIRA PIRES DE SOUZA / 48858858–3 / 
41843921804 / 15

19/ GABRIEL DEL NERO SILVA / 55832023–5 / 44162999821 
/ 12,10

29/ LETICIA PEREIRA DO NASCIMENTO / 525575583 / 
47433451897 / 12,100

5/ ANDRÉ DE ASSUNÇÃO BORGES / 46108699–2 / 
40883021846 / 12,10

8/ MATHEUS PIOVESANA WISCHI / 401047283 / 
41069422835 / 11,75

16/ MARCEL BENTO DE OLIVEIRA / 448018445 / 
23031408896 / 11,75

3/ EDNÉIA AUGUSTA URBANO / 21496618–5 / 16847336854 / 11
23/ LAÍS FONSECA BUENO RAVANHANI / 541318986 / 

37984302847 / 8,75
25/ MÁRIO VICENTE PEREIRA / 140406384 / 06900409890 / 8
32/ VINÍCIUS ABRANTES DE SOUZA / 221238082 / 14018117795 / 8
9/ ANDERSON CARLOS DA SILVA / 328640542 / 28029960883 / 5
3. CANDIDATOS NÃO CLASSIFICADOS(candidatos com ins-

crição indeferida ou candidatos que não pontuaram no Exame 
de Memorial Circunstanciado)

Nº DE INSCRIÇÃO/RG/CPF/MOTIVO
1/14522112/13366765666/Não efetuou upload do Memo-

rial Circunstanciado no ato da inscrição ;
2/41924603 4/35713460843/Não efetuou upload do 

Memorial Circunstanciado no ato da inscrição ;
6/482126863/39231270818/Não efetuou upload do Memo-

rial Circunstanciado no ato da inscrição ;
7/275887819/26756775820/Não efetuou upload do Memo-

rial Circunstanciado no ato da inscrição ;
12/252926195/24626653820/Não efetuou o upload da 

documentação comprobatória do Memorial Circunstanciado. ;
17/18918611–2/15490293802/Não atender aos requisitos 

de titulação ;
22/53229344/26424721835/Não atender aos requisitos 

de titulação ;
26/470646317/39852533827/Não efetuou upload do 

Memorial Circunstanciado no ato da inscrição ;
27/29704722/27695319805/Não efetuou o upload da docu-

mentação comprobatória do Memorial Circunstanciado. ;
31/336479694/30557638828/Não atender aos requisitos 

de titulação ;
33/40620062–2/33243357870/Não efetuou o upload da 

documentação comprobatória do Memorial Circunstanciado. ;
*
 ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL CAROLINA CARINHATO SAM-

PAIO – SÃO PAULO
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PROFESSOR DE 

ENSINO MÉDIO E TÉCNICO, Nº 134/04/2021  – PROCESSO Nº 
42397/2021

EDITAL DE DEFERIMENTO E INDEFERIMENTO DE INSCRI-
ÇÕES E DE RESULTADO DO EXAME DE MEMORIAL CIRCUNS-
TANCIADO

O Diretor da ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL CAROLINA 
CARINHATO SAMPAIO, da cidade de SÃO PAULO, faz saber aos 
candidatos abaixo relacionados os resultados relativos ao defe-
rimento/indeferimento das inscrições e do Exame de Memorial 
Circunstanciado.

O resultado do Exame de Memorial Circunstanciado já consi-
dera, no cálculo da pontuação dos candidatos que se declararam 
pretos, pardos ou indígenas e manifestaram interesse em utilizar 
a pontuação diferenciada a que alude o Decreto nº 63.979/2018, 
a fórmula de cálculo prevista no mencionado Decreto, bem como 
no Capítulo VII do Edital de Abertura de Inscrições.

COMPONENTE CURRICULAR – (HABILITAÇÃO)
Saúde e Segurança Ocupacional(Enfermagem)
CANDIDATOS PONTUADOS NO EXAME DE MEMORIAL 

CIRCUNSTANCIADO(candidatos com inscrição deferida)
Nº de Inscrição/Nome (ou Nome Social)/RG/CPF/Situação da 

Inscrição/Nota do Exame de Memorial Circunstanciado
16/ EDUARDO MORSOLETO BACHINI / 28484461–2 / 

27319209802 / 10,00
1/ BEATRIZ ASSUNÇÃO DE ALMEIDA LEITE / 40530027X / 

30221351817 / 6,00
14/ CLAUDIO DENIS BARBOSA DE SENA / 19305288X / 

17711429878 / 6,00
15/ FABIANA ROCHA SACRAMENTO / 300147156 / 

28701807803 / 5,00
8/ SYMARA ALVES VOLPATO / 37732182–5 / 45986900898 

/ 2,87
3. CANDIDATOS NÃO CLASSIFICADOS(candidatos com ins-

crição indeferida ou candidatos que não pontuaram no Exame 
de Memorial Circunstanciado)

Nº DE INSCRIÇÃO/RG/CPF/MOTIVO
2/13304589/08958817640/Não atender aos requisitos de 

titulação ;
3/101225945/04988275850/Não atender aos requisitos 

de titulação ;
4/36753479–4/44492184856/Não atender aos requisitos 

de titulação ;
5/286.333–4/65493893215/Não atender aos requisitos de 

titulação ;
6/603906023/10447746650/Não atender aos requisitos 

de titulação ;
7/188498485/07121372894/Não atender aos requisitos 

de titulação ;
9/214228769/11278871810/Não efetuou upload do Memo-

rial Circunstanciado no formato estabelecido no Edital de 
Abertura de Inscrições;

10/285180587/22030416843/Não atender aos requisitos 
de titulação ;

11/477694913/42826803859/Não efetuou upload do 
Memorial Circunstanciado no formato estabelecido no Edital de 
Abertura de Inscrições;

12/436392665/34649983800/Preenchimento incorreto ou 
incompleto do formulário de inscrição ;

13/271639982/76287181753/Não atender aos requisitos 
de titulação ;

17/61714884/94959641800/Não efetuou upload do Memo-
rial Circunstanciado no formato estabelecido no Edital de 
Abertura de Inscrições;

18/10897666–X/00370607830/Não atender aos requisitos 
de titulação ;

19/215737799/19673599890/Não atender aos requisitos 
de titulação ;

*
 ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL DE ITANHAÉM – ITANHAÉM
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PROFESSOR DE 

ENSINO MÉDIO E TÉCNICO, Nº 158/01/2021  – PROCESSO Nº 
75640/2021

EDITAL DE DEFERIMENTO E INDEFERIMENTO DE INSCRI-
ÇÕES E DE RESULTADO DO EXAME DE MEMORIAL CIRCUNS-
TANCIADO

O Diretor da ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL DE ITANHAÉM, 
da cidade de ITANHAÉM, faz saber aos candidatos abaixo rela-
cionados os resultados relativos ao deferimento/indeferimento 
das inscrições e do Exame de Memorial Circunstanciado.

O resultado do Exame de Memorial Circunstanciado já 
considera, no cálculo da pontuação dos candidatos que se 
declararam pretos, pardos ou indígenas e manifestaram interes-
se em utilizar a pontuação diferenciada a que alude o Decreto 
nº 63.979/2018, a fórmula de cálculo prevista no mencionado 
Decreto, bem como no Capítulo VII do Edital de Abertura de 
Inscrições.

7/ ELIO DE ARAUJO / 264580953 / 16995615832 / 21,5
22/ CÁSSIA REGINA DE SOUZA / 42.412.726–X / 22665775816 

/ 21,5
17/ RENAN SACCENTI LOPES / 349682355 / 34439810896 / 17
13/ WALLACE CIRILO DE SOUZA SILVA / 379875901 / 

43092992881 / 14,75
5/ SIMONE REGINA DE MARCHI / 16966938–5 / 09061914833 

/ 13
6/ CASSIO APARECIDO LOPES / 15383190 / 06457523803 / 5
10/ CARMEN LUCIA DA SILVA PINEL / 178961528 / 

07561470851 / 5
3. CANDIDATOS NÃO CLASSIFICADOS(candidatos com ins-

crição indeferida ou candidatos que não pontuaram no Exame 
de Memorial Circunstanciado)

Nº DE INSCRIÇÃO/RG/CPF/MOTIVO
1/15944640/08897580858/Não atender aos requisitos de 

titulação ;
2/15542248–0/03318238880/Não atender aos requisitos 

de titulação ;
4/342724745/22268353850/Não atender aos requisitos 

de titulação ;
9/292499206/22408998832/Não atender aos requisitos 

de titulação ;
12/77586293/00627951805/Não atender aos requisitos 

de titulação ;
15/305066821/27148323851/Não atender aos requisitos 

de titulação ;
16/130194827/46102914600/Não atender aos requisitos 

de titulação ;
20/423802008/33934213871/Não atender aos requisitos 

de titulação ;
 *
 ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL PEDRO FERREIRA ALVES – 

MOGI MIRIM
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PROFESSOR DE 

ENSINO MÉDIO E TÉCNICO, Nº 096/21/2021  – PROCESSO Nº 
141714/2021

EDITAL DE DEFERIMENTO E INDEFERIMENTO DE INSCRI-
ÇÕES E DE RESULTADO DO EXAME DE MEMORIAL CIRCUNS-
TANCIADO

O Diretor da ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL PEDRO FERREIRA 
ALVES, da cidade de MOGI MIRIM, faz saber aos candidatos 
abaixo relacionados os resultados relativos ao deferimento/
indeferimento das inscrições e do Exame de Memorial Circuns-
tanciado.

O resultado do Exame de Memorial Circunstanciado já 
considera, no cálculo da pontuação dos candidatos que se 
declararam pretos, pardos ou indígenas e manifestaram interes-
se em utilizar a pontuação diferenciada a que alude o Decreto 
nº 63.979/2018, a fórmula de cálculo prevista no mencionado 
Decreto, bem como no Capítulo VII do Edital de Abertura de 
Inscrições.

COMPONENTE CURRICULAR – (HABILITAÇÃO)
Fundamentos da Informática(Desenvolvimento de Sistemas)
CANDIDATOS PONTUADOS NO EXAME DE MEMORIAL 

CIRCUNSTANCIADO(candidatos com inscrição deferida)
Nº de Inscrição/Nome (ou Nome Social)/RG/CPF/Situação da 

Inscrição/Nota do Exame de Memorial Circunstanciado
8/ ROBINSON MAPELLI BOARO / 29890749–5 / 

25575060870 / 60,875
16/ CLAUDIO ROBERTO RIBEIRO / 273904036 / 

25886980857 / 36
11/ SINZOMAR GOMES DE MELO / 21121067–5 / 

15578027857 / 35,625
9/ JONAS BODÊ / 45851357X / 39567501874 / 24,625
13/ DAVI SILVA / 370201668 / 23054090876 / 23,875
1/ RÓBSON ALBANO SIMÃO / 07724413–5 / 88944760730 

/ 23,25
14/ RONALD LUIZ GARCIA / 12691657–6 / 05450581718 

/ 22
5/ OTÁVIO CRISTIANO VILAS BOAS / 417638413 / 

40789771896 / 20,625
17/ LUCIANO XAVIER DE SOUZA / 28587441X / 

28316143844 / 16,375
10/ MATHEUS HENRIQUE NERES DOS SANTOS / 

555714639 / 44662543894 / 16,25
2/ MARCELO DUARTE / 22029642–X / 13289660893 / 16
7/ RAFAEL DA SILVA POLATO / 44.548.263–1 / 

36519629898 / 15,75
15/ JOSE MARIO THEMOTEO / 29704722 / 27695319805 

/ 11
3/ JONAS JOSE OLIVEIRA DUZO / 554590025 / 

44541364832 / 5
3. CANDIDATOS NÃO CLASSIFICADOS(candidatos com ins-

crição indeferida ou candidatos que não pontuaram no Exame 
de Memorial Circunstanciado)

Nº DE INSCRIÇÃO/RG/CPF/MOTIVO
4/428058395/22832396801/Não efetuou upload do Memo-

rial Circunstanciado no ato da inscrição ;
6/328640542/28029960883/Não atender aos requisitos 

de titulação ;
12/471510221/40722394888/Não efetuou upload do 

Memorial Circunstanciado no ato da inscrição ;
*
 ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL PEDRO FERREIRA ALVES – 

MOGI MIRIM
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PROFESSOR DE 

ENSINO MÉDIO E TÉCNICO, Nº 096/23/2021  – PROCESSO Nº 
140764/2021

EDITAL DE DEFERIMENTO E INDEFERIMENTO DE INSCRI-
ÇÕES E DE RESULTADO DO EXAME DE MEMORIAL CIRCUNS-
TANCIADO

O Diretor da ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL PEDRO FERREIRA 
ALVES, da cidade de MOGI MIRIM, faz saber aos candidatos 
abaixo relacionados os resultados relativos ao deferimento/
indeferimento das inscrições e do Exame de Memorial Circuns-
tanciado.

O resultado do Exame de Memorial Circunstanciado já 
considera, no cálculo da pontuação dos candidatos que se 
declararam pretos, pardos ou indígenas e manifestaram interes-
se em utilizar a pontuação diferenciada a que alude o Decreto 
nº 63.979/2018, a fórmula de cálculo prevista no mencionado 
Decreto, bem como no Capítulo VII do Edital de Abertura de 
Inscrições.

COMPONENTE CURRICULAR – (HABILITAÇÃO)
Matemática (BNC/ BNCC/ ETIM / MTec / EM com Ênfases)

(Desenvolvimento de Sistemas Integrado ao Ensino Médio (MTec 
– Programa Novotec Integrado – AMS))

CANDIDATOS PONTUADOS NO EXAME DE MEMORIAL 
CIRCUNSTANCIADO(candidatos com inscrição deferida)

Nº de Inscrição/Nome (ou Nome Social)/RG/CPF/Situação da 
Inscrição/Nota do Exame de Memorial Circunstanciado

10/ FÁBIO LOPES / 33267311X / 28076248809 / 67
15/ DARIO SILVA NASCIMENTO / 473452571 / 39407998827 / 

46,00
18/ NEWTON ALFREDO MAGALHÃES / MG1485192 / 

27154165634 / 38
4/ EMMANUEL ZULLO GODINHO / 140497096 / 27515128879 

/ 37
30/ VINÍCIUS FREITAS DE OLIVEIRA / MG12573664 / 12728644640 

/ 34,75
14/ UBIRATÃ GODINHO CALDEIRA / 134250850 / 06374464885 

/ 30
11/ DÉBORA MARES MEIRELES / 63418364–3 / 12184157627 

/ 29,04
24/ ELEMAR RAPACHI PUHL / 1108772731 / 02473849170 / 

22,375
21/ RENATA MAURI / 564287891 / 11161797769 / 21,25
20/ FELIPE DEL NERO SILVA / 558315847 / 44162966818 / 19

14/ WILSON LUIZ DA COSTA CAMARGO / 472676313 / 
39513006808 / 28,13

1/ FERNANDA CAMPOS ALENCAR OLDONI / 1199324906 / 
06750871470 / 26

20/ MARCELA MIRANDA / 412611776 / 22892185882 / 25
17/ RODRIGO MONTESANTI / 28641852–6 / 26041373800 

/ 22
21/ DANIELA ERCOLE DALE LUCHE / 490188473 / 

43905037823 / 15
24/ LAURA LUCIANA DE MELO MOREIRA SILVA / 470015147 

/ 43382845873 / 10,88
5/ BERNARDO GERALDINI / 470715832 / 35917453837 / 8
2/ BEATRIZ PLENS CRUZ / 45532058–8 / 46558066807 / 5
3/ ANTONIO CARLOS DIAS JUNIOR / 477575535 / 

40275462889 / 5
8/ GABRIELI MORAIS DA FONSECA / 535540541 / 

47735895828 / 5
10/ LUIS HENRIQUE DALL AVA / 34888991–4 / 36967384848 

/ 5
12/ JENNIFER DE PONTES MEDRADES / 490027933 / 

40432439870 / 5
19/ LETÍCIA MARIA DOBIES NÁVIA / 380267500 / 

37849033809 / 5
25/ NATALIA WOPPE / 498749526 / 40158426851 / 5
3. CANDIDATOS NÃO CLASSIFICADOS(candidatos com ins-

crição indeferida ou candidatos que não pontuaram no Exame 
de Memorial Circunstanciado)

Nº DE INSCRIÇÃO/RG/CPF/MOTIVO
7/56358356–3/00296123226/Não atender aos requisitos 

de titulação ;
9/405519011/36900348840/Não atender aos requisitos 

de titulação ;
11/42.794.969–5/35422063856/Não atender aos requisitos 

de titulação ;
16/304870699/30676414850/Não atender aos requisitos 

de titulação ;
23/485558166/41827231807/Não atender aos requisitos 

de titulação ;
*
 ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL RUBENS DE FARIA E SOUZA 

– SOROCABA
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PROFESSOR DE 

ENSINO MÉDIO E TÉCNICO, Nº 017/09/2021  – PROCESSO Nº 
168072/2021

EDITAL DE DEFERIMENTO E INDEFERIMENTO DE INSCRI-
ÇÕES E DE RESULTADO DO EXAME DE MEMORIAL CIRCUNS-
TANCIADO

O Diretor da ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL RUBENS DE 
FARIA E SOUZA, da cidade de SOROCABA, faz saber aos 
candidatos abaixo relacionados os resultados relativos ao defe-
rimento/indeferimento das inscrições e do Exame de Memorial 
Circunstanciado.

O resultado do Exame de Memorial Circunstanciado já 
considera, no cálculo da pontuação dos candidatos que se 
declararam pretos, pardos ou indígenas e manifestaram interes-
se em utilizar a pontuação diferenciada a que alude o Decreto 
nº 63.979/2018, a fórmula de cálculo prevista no mencionado 
Decreto, bem como no Capítulo VII do Edital de Abertura de 
Inscrições.

COMPONENTE CURRICULAR – (HABILITAÇÃO)
Empreendedorismo (para a Habilitação Alimentos)(Alimen-

tos )
CANDIDATOS PONTUADOS NO EXAME DE MEMORIAL 

CIRCUNSTANCIADO(candidatos com inscrição deferida)
Nº de Inscrição/Nome (ou Nome Social)/RG/CPF/Situação da 

Inscrição/Nota do Exame de Memorial Circunstanciado
12/ GABRIEL EMANOEL SOUZA / 46166025–8 / 33677970814 

/ 38
1/ ANELY MACIEL DE MELO / 3735015 / 10201832410 / 31,75
17/ TATIANA CRISTINA TEIXEIRA ETO / 24.583.108–3 / 

27129328894 / 31,75
3/ DANIELA DUARTE THIMM / 248266822 / 14978018854 / 

28,75
10/ JULIANE SANTOS / 440172032 / 36889287843 / 26,25
2/ RENATO RODRIGUES LIMA / 175127591 / 17497259830 / 26
16/ RODRIGO MONTESANTI / 28641852–6 / 26041373800 / 24
19/ ANDERSON GOMES / 267719085 / 25847271883 / 22
13/ ALINE VERONEZE DE MELLO / 388200509 / 42978356812 

/ 20,62
15/ VANESSA SCIALFA FALCÃO / 304870699 / 30676414850 / 7
14/ CAROLINE APARECIDA SANCHES JACOB / 499118613 / 

44644294837 / 5,5
4/ BEATRIZ PLENS CRUZ / 455352058–8 / 46558066807 / 5
3. CANDIDATOS NÃO CLASSIFICADOS(candidatos com ins-

crição indeferida ou candidatos que não pontuaram no Exame 
de Memorial Circunstanciado)

Nº DE INSCRIÇÃO/RG/CPF/MOTIVO
5/11701137X/98071335800/Não atender aos requisitos 

de titulação ;
6/413290578/33658620803/Não atender aos requisitos 

de titulação ;
7/18444771–9/27334089847/Não atender aos requisitos 

de titulação ;
8/420990598/43206813808/Não atender aos requisitos 

de titulação ;
9/432552169/35786780821/Não atender aos requisitos 

de titulação ;
11/27811508–1/27563417893/Não atender aos requisitos 

de titulação ;
18/253577792/18333296866/Não atender aos requisitos 

de titulação ;
*
 ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL BENEDITO STORANI – JUNDIAÍ
CLASSE DESCENTRALIZADA DE EE FLÁVIO DE CARVALHO 

– VALINHOS
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PROFESSOR DE 

ENSINO MÉDIO E TÉCNICO, Nº 042/04/2021  – PROCESSO Nº 
51903/2021

EDITAL DE DEFERIMENTO E INDEFERIMENTO DE INSCRI-
ÇÕES E DE RESULTADO DO EXAME DE MEMORIAL CIRCUNS-
TANCIADO

O Diretor da ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL BENEDITO STO-
RANI, da cidade de JUNDIAÍ, faz saber aos candidatos abaixo 
relacionados os resultados relativos ao deferimento/indeferi-
mento das inscrições e do Exame de Memorial Circunstanciado.

O resultado do Exame de Memorial Circunstanciado já 
considera, no cálculo da pontuação dos candidatos que se 
declararam pretos, pardos ou indígenas e manifestaram interes-
se em utilizar a pontuação diferenciada a que alude o Decreto 
nº 63.979/2018, a fórmula de cálculo prevista no mencionado 
Decreto, bem como no Capítulo VII do Edital de Abertura de 
Inscrições.

COMPONENTE CURRICULAR – (HABILITAÇÃO)
Planejamento do Processo de Suprimentos(Logística)
CANDIDATOS PONTUADOS NO EXAME DE MEMORIAL 

CIRCUNSTANCIADO(candidatos com inscrição deferida)
Nº de Inscrição/Nome (ou Nome Social)/RG/CPF/Situação da 

Inscrição/Nota do Exame de Memorial Circunstanciado
18/ JANAINA PRISCILA RODRIGUES FIRMINO / 262721259 / 

25316340884 / 49,37
8/ ALESSANDRO FRANCISCO DA SILVA / 334221523 / 

29716410824 / 29,75
14/ CARLOS ALBERTO DUARTE / 17994936–6 / 08647231805 

/ 29,75
21/ MARCO ANTONIO ZANI / 15387507 / 07956786819 / 27,62
3/ ADONIAS DE CARVALHO / 33961375–0 / 22258215854 / 

26,75
19/ LUCIO TADEU COSTABILE / 151762211 / 08839617841 / 26
11/ LUCIANO APARECIDO DE OLIVEIRA / 199766721 / 

18798904884 / 22
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que gerará a classificação do candidato na fase do Processo 
Seletivo Simplificado. Ao término da fase do Processo Seletivo 
Simplificado, a nota final passa a ser considerada a nota simples 
do candidato.

NSCPPI = é a nota simples do candidato beneficiário, sobre 
a qual será aplicada a pontuação diferenciada (PD).

9. Nos cálculos descritos nos itens 7 e 8 deste Capítulo 
devem ser considerados duas casas decimais e frações maiores 
ou iguais a 0,5 (cinco décimos) devem ser arredondadas para o 
número inteiro subsequente.

10. A eliminação dos candidatos que não obtiveram o 
desempenho mínimo estipulado neste Edital ocorrerá somente 
após a aplicação da pontuação diferenciada sobre a nota sim-
ples do candidato beneficiário do sistema diferenciado.

11. A veracidade da declaração de que trata a alínea “a” 
do item 3 do presente Capítulo será efetuada pela Comissão de 
Verificação, que, em relação ao sistema de pontuação diferencia-
da, terá as seguintes atribuições:

a) Ratificar a autodeclaração firmada pelo candidato que 
manifestou interesse em ser beneficiário do sistema de pontu-
ação diferenciada;

b) Decidir, nos casos duvidosos, sobre o direito do candidato 
a fazer jus à pontuação diferenciada; e

c) 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 interposto 
pelo candidato contra a decisão que constatar a falsidade da 
autodeclaração.

11.1. A Comissão de Verificação será composta por 3 (três) 
membros.

12. A verificação da veracidade da autodeclaração ocorrerá 
após a realização da análise do Memorial Circunstanciado, e 
será feita mesmo na hipótese de não ocorrência do cálculo da 
pontuação diferenciada.

13. A aferição da veracidade da autodeclaração do can-
didato preto ou parto consistirá na verificação da fenotipia 
(aparência), através da foto encaminhada pelo candidato no ato 
da inscrição. Caso subsistam dúvidas, será então considerado o 
critério da ascendência.

13.1. Para comprovação da ascendência, a Comissão de 
Verificação exigirá do candidato a apresentação de documento 
idôneo com foto, de pelo menos um de seus genitores, em que 
seja possível a verificação do preenchimento do requisito para 
habilitação ao sistema de pontuação diferenciada.

13.2. Na ausência do encaminhamento do documento com 
foto do genitor, impossibilitando manifestação conclusiva da 
Comissão de Verificação, será o candidato considerado como 
não enquadrado na condição declarada, e eliminado do Proces-
so Seletivo Simplificado.

14. Para verificação da veracidade da autodeclaração do 
candidato indígena, será verificado o Registro Administrativo 
de Nascimento do Índio – Rani próprio ou, na ausência deste, 
o Rani de um de seus genitores, encaminhado pelo candidato 
no ato da inscrição.

14.1. Na ausência do encaminhamento do Rani, será o 
candidato considerado como não enquadrado na condição 
declarada, e eliminado do Processo Seletivo Simplificado.

15. 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 ins-
tância, a respeito do direito do candidato a fazer jus ao sistema 
de pontuação diferenciada.

15.1. O pedido de reconsideração deverá ser encaminha-
do para o endereço eletrônico: e181op@cps.sp.gov.br, deven-
do constar expressamente no assunto do e–mail: RECONSI-
DERAÇÃO – PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO EDITAL Nº 
181/19/2021.

15.2. Não será considerado o pedido de reconsideração 
interposto fora dos padrões estabelecidos no item 15.1., por 
outros meios que não seja o especificado neste Edital, ou que 
estejam fora do prazo estipulado neste Capítulo.

15.3. Considerado improcedente pedido de reconsideração, 
com a manutenção da eliminação do candidato, retificar–se–á a 
classificação final divulgada no DOE.

VIII – DAS PROVAS
1. O Processo Seletivo Simplificado contará com 2 (duas) 

fases, ambas de caráter eliminatório e classificatório:
a) Exame de Memorial Circunstanciado (Prova de Títulos); e
b) Prova de Métodos Pedagógicos (Prova Objetiva de habi-

lidades operacionais ou técnicas).
2. O Exame de Memorial Circunstanciado consistirá na aná-

lise dos documentos comprobatórios (pertinentes à graduação, 
pós–graduação e experiências profissionais, de acordo com o 
componente curricular).

2.1. Somente será analisado o Memorial Circunstanciado 
e documentação comprobatória do candidato com inscrição 
deferida.

2.2. Entende–se como documentação comprobatória a 
cópia dos documentos referentes às titulações/experiências 
informadas pelo candidato no Memorial Circunstanciado.

3. O Memorial Circunstanciado deverá ser elaborado con-
forme modelo constante do ANEXO IV deste Edital.

4. O candidato encaminhará o Memorial Circunstanciado e 
documentação comprobatória, no ato da inscrição.

4.1. O encaminhamento do Memorial Circunstanciado e 
documentação comprobatória são de responsabilidade exclusiva 
do candidato.

4.2. O Memorial Circunstanciado e documentação com-
probatória deverão ser encaminhados em arquivo único, em 
formato PDF e com tamanho de, no máximo, 25 MB.

5. O Exame de Memorial Circunstanciado tem por obje-
tivo selecionar os 5 (cinco) primeiros candidatos, em ordem 
decrescente de nota, para participarem da Prova de Métodos 
Pedagógicos.

5.1. Havendo empate de notas entre o 5º (quinto) candi-
dato e os candidatos subsequentes, todos os candidatos que se 
encontrarem nessa condição serão selecionados para participa-
rem da Prova de Métodos Pedagógicos.

6. A Prova de Métodos Pedagógicos consistirá na apresen-
tação de uma aula, ministrada pelo candidato perante a Banca 
Examinadora, versando sobre os conteúdos do componente 
curricular.

6.1. O tema para a Prova de Métodos Pedagógicos será sor-
teado pela Banca Examinadora no dia designado para a prova, 
antes do início da aula, sendo escolhido 1 (um) dentre 3 (três) 
temas constantes do edital de convocação para a referida prova.

6.2. O candidato deverá preparar o plano de aula de cada 
tema em 3 (três) vias e entregar aos membros da Banca Exami-
nadora aquele referente ao tema sorteado.

6.3. A duração da Prova de Métodos Pedagógicos constará 
do edital de convocação para a referida prova.

6.4. A Prova de Métodos Pedagógicos tem por objetivo 
avaliar o candidato sob o aspecto do conhecimento específico, 
voltado para área do componente curricular e sob o aspecto 
didático–pedagógico da prática docente, mediante critérios 
estabelecidos no Capítulo IX deste Edital.

7. O candidato deverá comparecer ao local designado para 
a aplicação da Prova de Métodos Pedagógicos, preferencialmen-
te, com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos, munido do 
original de um documento de identidade.

7.1. 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; Carteiras Profis-
sionais 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 

de acesso às salas de prova e demais instalações relacionadas 
ao Processo Seletivo Simplificado.

5. O atendimento às condições especiais pleiteadas para 
a realização da Prova de Métodos Pedagógicos ficará sujeito à 
análise da razoabilidade do pedido.

6. O candidato com deficiência participará do Processo 
Seletivo Simplificado em igualdade de condições com os 
demais candidatos, no que se refere aos critérios de avaliação 
e desempenho.

7. O candidato com deficiência que não realizar a inscrição 
conforme as instruções constantes deste Capítulo, não poderá 
invocar sua situação para quaisquer benefícios, bem como 
impetrar recurso em razão de sua deficiência, seja qual for o 
motivo alegado.

8. O Diretor da Unidade de Ensino providenciará para que 
as provas do Processo Seletivo Simplificado sejam realizadas em 
locais acessíveis aos candidatos com deficiência.

9. No prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da data da 
publicação das listas de classificação final, os candidatos com 
deficiência deverão se submeter à perícia médica, para verifica-
ção da compatibilidade de sua deficiência com o exercício das 
atribuições da função.

9.1. A perícia médica será realizada no Órgão Médico Oficial 
do Estado, por especialistas na área da deficiência de cada can-
didato, devendo o laudo ser proferido no prazo de 5 (cinco) dias 
contados do respectivo exame.

9.2. Quando a perícia médica concluir pela inaptidão, o 
candidato terá o prazo de 5 (cinco) dias, após a publicação do 
resultado, para solicitar a realização de junta médica pelo Órgão 
Médico Oficial do Estado para nova inspeção, da qual poderá 
participar profissional indicado pelo interessado.

9.3. A junta médica deverá apresentar conclusão no prazo 
de 5 (cinco) dias contados da realização do exame, não cabendo 
qualquer recurso da decisão proferida.

9.4. Concluídos os exames a que se referem os itens 9.1 
e 9.2 do presente Capítulo, o candidato deverá apresentar os 
respectivos laudos, no prazo de 3 (três) dias úteis, contados da 
data de sua expedição.

10. Verificada a incompatibilidade entre a deficiência e as 
atribuições da função de Professor de Ensino Médio e Técnico, 
o candidato será eliminado do Processo Seletivo Simplificado.

VI – DA PARTICIPAÇÃO DE ESTRANGEIROS
1. 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 (Decreto n° 3.297, de 19/09/2001).

2. O estrangeiro obriga–se a comprovar, no momento do 
atendimento de sua convocação para admissão:

a) O enquadramento na hipótese de naturalização ordinária 
(artigo 12, II, “a”, da Constituição Federal), mediante deferimen-
to de seu pedido de nacionalidade brasileira pela autoridade 
federal competente.

b) O enquadramento na hipótese de naturalização extra-
ordinária (artigo 12, II, “b”, da Constituição Federal), pelo 
preenchimento das condições exigidas na legislação federal 
para a concessão da nacionalidade brasileira, mediante a apre-
sentação de cópia do requerimento de naturalização junto ao 
Ministério da Justiça e Segurança Pública, com os documentos 
que o instruíram.

c) Na hipótese de nacionalidade portuguesa, pelo preen-
chimento dos requisitos necessários à fruição dos benefícios do 
Estatuto de Igualdade com brasileiros quanto ao gozo de direi-
tos civis, mediante a apresentação de cópia do requerimento 
para sua obtenção junto ao Ministério da Justiça e Segurança 
Pública, com os documentos que o instruíram.

3. Será desclassificado do Processo Seletivo Simplificado o 
estrangeiro que não cumprir as exigências listadas no item 2 do 
presente Capítulo.

VII – DO SISTEMA DE PONTUAÇÃO DIFERENCIADA
1. O candidato preto, pardo ou indígena poderá fazer 

uso do sistema de pontuação diferenciada, nos termos da Lei 
Complementar nº 1.259, de 15/01/2015 e do Decreto nº 63.979, 
de 19/12/2018.

2. O sistema de pontuação diferenciada consiste na aplica-
ção de fatores de equiparação, mediante acréscimos na pontu-
ação final do candidato beneficiário em cada fase do Processo 
Seletivo Simplificado (na análise do Memorial Circunstanciado e 
na Prova de Métodos Pedagógicos).

3. Para fazer jus à pontuação diferenciada, o candidato 
deverá, no ato de inscrição, declarar cumulativamente:

a) Que é preto, pardo ou indígena;
b) 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; e

c) Que tem interesse em utilizar a pontuação diferenciada, 
nos termos do Decreto nº 63.979/2018.

4. É permitido ao candidato declarar–se preto, pardo ou 
indígena e manifestar que não deseja se beneficiar do siste-
ma de pontuação diferenciada. Nesse caso, o candidato será 
submetido às regras gerais estabelecidas neste Edital, e não 
poderá impetrar recurso em razão desta opção, seja qual for o 
motivo alegado.

5. O candidato preto, pardo ou indígena que seja pessoa 
com deficiência poderá se beneficiar do sistema de pontuação 
diferenciada cumulativamente com as prerrogativas assegura-
das pela Lei Complementar nº 683/1992.

6. O candidato preto, pardo ou indígena participará do 
Processo Seletivo Simplificado em igualdade de condições com 
os demais candidatos, no que se refere ao conteúdo das provas, 
critérios de avaliação e desempenho.

7. A fórmula de cálculo da pontuação diferenciada a ser 
atribuída a pretos, pardos e indígenas, em todas as fases do 
Processo Seletivo Simplificado é:

PD = (MCA – MCPPI) / MCPPI
Onde:
PD = é a pontuação diferenciada a ser acrescida aos pontos 

alcançados pelos candidatos pretos, pardos ou indígenas que 
manifestaram interesse em participar da pontuação diferen-
ciada.

MCA = é a pontuação média da concorrência ampla entre 
todos candidatos que pontuaram. Entende–se por “concorrência 
ampla" todos os candidatos que pontuaram e que não se decla-
raram como pretos, pardos ou indígenas, e ainda aqueles que, 
tendo se declarado pretos, pardos ou indígenas, optaram por 
não participar da pontuação diferenciada.

MCPPI = é a pontuação média da concorrência PPI entre 
todos candidatos que pontuaram, excluindo–se os inabilitados. 
Entende–se por candidato inabilitado aquele que não alcançar 
ou superar o desempenho mínimo do Processo Seletivo Simpli-
ficado em referência.

7.1. Não será aplicada a pontuação diferenciada:
a) Na inexistência, entre os habilitados, de candidatos bene-

ficiários do sistema de pontuação diferenciada.
b) Quando, na fórmula de cálculo da pontuação diferen-

ciada (PD), a MCPPI (pontuação média da concorrência PPI) for 
maior que a MCA (pontuação média da concorrência ampla).

c) Ao candidato que não obtiver nota na análise do Memo-
rial Circunstanciado.

d) Ao candidato que não obtiver nota na Prova de Métodos 
Pedagógicos.

8. A fórmula para aplicação da pontuação diferenciada 
às notas finais de pretos, pardos e indígenas em cada fase do 
Processo Seletivo Simplificado é:

NFCPPI = (1 + PD) * NSCPPI
Onde:
NFCPPI = é a nota na fase do Processo Seletivo Simpli-

ficado, após a aplicação da pontuação diferenciada (PD) e 

IV – DAS INSCRIÇÕES
1. São condições para inscrição:
a) Ser brasileiro nato, naturalizado ou, em caso de naciona-

lidade portuguesa, estar amparado pelo estatuto de igualdade 
entre brasileiros e portugueses, com reconhecimento de gozo de 
direitos políticos, nos termos do artigo 12, § 1º, da Constituição 
Federal;

b) Se estrangeiro, possuir o Registro Nacional de Estran-
geiro – RNE.

c) Possuir, no mínimo, 18 anos de idade.
d) Estar em dia com as obrigações eleitorais.
e) Estar em dia com as obrigações do Serviço Militar.
f) Ter aptidão física e mental para o exercício das obrigações 

da função.
g) Não ter sido demitido nos últimos 5 (cinco) anos, com 

base no artigo 482 da CLT.
h) Não ter sido demitido 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 (Estatuto dos Funcionários Públicos 
Civis do Estado).

i) Possuir o(s) requisito(s) descrito(s) no ANEXO III deste 
Edital, ou ser aluno regularmente matriculado em curso superior 
correspondente a uma das titulações previstas como requisito.

2. As inscrições deverão ser realizadas somente pela inter-
net, no site www.cps.sp.gov.br, no período de 01/03/2021 até às 
23h59 de 15/03/2021.

3. Para inscrever–se, o candidato deverá:
a) acessar o site www.cps.sp.gov.br.
b) clicar em Etec e, em seguida, Concursos.
c) ler atentamente o respectivo edital e preencher o formu-

lário de inscrição.
d) Fazer upload de uma foto recente e nítida (obtida nos 

últimos 3 meses), na hipótese do candidato declarar–se preto ou 
pardo e optar pela utilização do sistema de pontuação diferen-
ciada nos termos do Capítulo VII do presente Edital.

e) Fazer upload do Registro Administrativo de Nascimento 
do Índio – Rani próprio ou, na ausência deste, o Rani de um de 
seus genitores, na hipótese do candidato declarar–se indígena e 
optar pela utilização do sistema de pontuação diferenciada nos 
termos do Capítulo VII do presente Edital.

f) Fazer upload legível do Memorial Circunstanciado (ela-
borado conforme modelo constante do ANEXO IV deste Edital) 
e documentação comprobatória, observando–se, para tanto, o 
Capítulo VIII deste Edital.

4. Não será aceita a inscrição realizada por qualquer outra 
forma ou via não especificada neste Edital.

5. Em conformidade com o Decreto nº 55.588, de 
17/03/2010, a pessoa transexual ou travesti poderá solicitar o 
uso do "nome social" para tratamento, mediante indicação no 
formulário de inscrição.

6. A candidata lactante que necessitar amamentar durante 
a realização da Prova de Métodos Pedagógicos poderá fazê–lo, 
mediante preenchimento de requerimento próprio, endereçado 
a Direção da Unidade de Ensino responsável pelo Processo 
Seletivo Simplificado.

6.1. A criança deverá ser acompanhada, em ambiente 
reservado para este fim, de adulto responsável por sua guarda.

6.2. Os dados do adulto responsável pela guarda da criança 
(nome, RG e CPF) deverão constar do requerimento.

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

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

6.5. 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.

7. As inscrições serão deferidas ou indeferidas pelo Diretor 
da Unidade de Ensino.

7.1. O candidato terá a inscrição indeferida quanto:
a) Deixar de atender às condições para inscrição listadas no 

item 1 presente Capítulo.
b) Deixar de atender aos procedimentos para inscrição 

listados no item 3 do presente Capítulo.
c) Deixar de atender a uma das condições para inscrição 

previstas na alínea “i” do item 1 do presente Capítulo.
d) Não registrar no formulário de inscrição a titulação.
e) Quando constatado preenchimento incorreto e/ou incom-

pleto do formulário de inscrição.
8. O candidato deverá ler todas as instruções estipuladas 

neste edital antes de efetuar a inscrição, e será o responsável 
pelas informações prestadas no formulário de inscrição.

8.1. Caberá ao candidato revisar as informações prestadas 
no formulário antes de finalizar a inscrição.

8.2. Não será possível corrigir ou alterar informações após 
a finalização da inscrição.

9. O Centro Paula Souza e a Unidade de Ensino não se 
responsabilizam por solicitação de inscrição não recebida 
por motivos de ordem técnica dos computadores/dispositivos 
móveis, falhas de comunicação, bem como outros fatores que 
impossibilitem a transferência de dados.

V – DA PARTICIPAÇÃO DOS CANDIDATOS COM DEFICI-
ÊNCIA

1. Às pessoas com deficiência que pretendam fazer uso das 
prerrogativas que lhes são facultadas pela Lei Complementar 
nº 683, de 18/09/1992, alterada pela Lei Complementar nº 932, 
de 08/11/2002, e regulamentada pelo Decreto nº 59.591, de 
14/10/2013, é assegurado o direito de inscrição no Processo 
Seletivo Simplificado, desde que a deficiência seja compatível 
com as atribuições da função de Professor de Ensino Médio e 
Técnico.

2. Para fins deste Processo Seletivo Simplificado, conside-
ram–se pessoas com deficiência aquelas que se enquadram nas 
categorias discriminadas no parágrafo único do artigo 1° do 
Decreto n° 59.591, de 14/10/2013.

3. O candidato declarará ser pessoa com deficiência, 
indicando–a na ficha de inscrição em campo específico e pro-
videnciará, até o término da inscrição, os documentos a seguir:

3.1. Laudo médico original ou cópia autenticada legível, 
com:

a) Validade de 2 (dois) anos a contar da data de início da 
inscrição no Processo Seletivo Simplificado, quando a deficiência 
for permanente ou de longa duração; ou

b) Validade de 1 (um) ano a contar da data de início da 
inscrição no Processo Seletivo Simplificado, quando a deficiência 
não for permanente ou de longa duração.

3.2. O laudo médico deverá atestar o tipo de deficiência e 
o seu grau, com expressa referência ao Código Internacional de 
Doença – CID 10, contendo a assinatura e o carimbo do CRM do 
médico responsável por sua emissão.

3.3. Anexar ao laudo médico as informações como: nome 
completo, número de Registro Geral – RG, número do Cadastro 
de Pessoa Física – CPF e a identificação do Processo Seletivo 
Simplificado a ser pleiteado.

4. De acordo com a deficiência, o candidato poderá indicar, 
mediante requerimento que constitui o ANEXO V do presente 
Edital, as ajudas técnicas e condições específicas necessárias 
para a realização da Prova de Métodos Pedagógicos.

4.1. O candidato com deficiência auditiva indicará:
a) A necessidade de fiscal para auxiliá–lo na realização 

da Prova de Métodos Pedagógicos como intérprete de Língua 
Brasileira de Sinais – LIBRAS. O candidato poderá encaminhar 
solicitação para que a prova seja gravada, a fim de apurar, em 
grau de possível recurso, eventual falha do fiscal.

b) A possibilidade de utilização de aparelho auricular, sujei-
to a inspeção e aprovação de seu uso.

4.2. O candidato com deficiência física indicará a necessi-
dade de utilização de mobiliário adaptado e espaços adequados 
para a realização da Prova de Métodos Pedagógicos, facilidade 

O resultado do Exame de Memorial Circunstanciado já 
considera, no cálculo da pontuação dos candidatos que se 
declararam pretos, pardos ou indígenas e manifestaram interes-
se em utilizar a pontuação diferenciada a que alude o Decreto 
nº 63.979/2018, a fórmula de cálculo prevista no mencionado 
Decreto, bem como no Capítulo VII do Edital de Abertura de 
Inscrições.

COMPONENTE CURRICULAR – (HABILITAÇÃO)
Modelo de Negócios(Administração Integrado ao Ensino 

Médio (MTec – Programa Novotec Integrado))
CANDIDATOS PONTUADOS NO EXAME DE MEMORIAL 

CIRCUNSTANCIADO(candidatos com inscrição deferida)
Nº de Inscrição/Nome (ou Nome Social)/RG/CPF/Situação da 

Inscrição/Nota do Exame de Memorial Circunstanciado
14/ WILHELM NIGGL / 28831412–8 / 19814205842 / 43,12
1/ DANIELA DUARTE THIMM / 24.826.682–2 / 14978018854 

/ 40,75
20/ SANDRA MARA DE SOUZA ALMEIDA / 333401955 / 

22086316844 / 32,25
16/ MARINA HELENA PEREIRA VIEIRA / 44366807–3 / 

36405016838 / 32,12
19/ EUNICE DAMASIO DE LELES / 21.451.806 / 13907532805 

/ 22,00
3/ SOLANGE APARECIDA GALLO / 258592102 / 24877126864 

/ 22,00
12/ VIVIANE DAS GRAÇAS VIEIRA BUFALARI / 408799122 / 

37021912838 / 18,08
10/ OTAVIO AUGUSTO DE CAMARGO COSTA / 308108346 / 

33795798825 / 17,75
5/ FABRÍCIO ALVES RODRIGUES / 33.153.103–3 / 31631919830 

/ 13,37
13/ CLEITON SAMUEL FERNANDES / 406590679 / 36473796894 

/ 12,75
15/ WILLIAM RIOS BARBOSA / 461428568 / 37352426850 / 12,5
22/ MATEUS FRANCISCO CABRERA ALMEIDA / 419287917 / 

45412054838 / 11,25
6/ ANTONIO GERALDO CLARO / 11701137X / 98071335800 / 5,0
11/ CAIO MATHEUS DE MORAES / 442906821 / 42568727870 

/ 3,25
2/ LEANDRO RIBEIRO ROCHA / 438965516 / 35608752856 / 3,0
17/ JOSÉ GUILHERME PEREIRA LOPES / 358247317 / 

39629526832 / 2,25
3. CANDIDATOS NÃO CLASSIFICADOS(candidatos com ins-

crição indeferida ou candidatos que não pontuaram no Exame 
de Memorial Circunstanciado)

Nº DE INSCRIÇÃO/RG/CPF/MOTIVO
4/544318353/42930878851/Não atender aos requisitos 

de titulação ;
7/275157799/26036072864/Não atender aos requisitos 

de titulação ;
8/45882608X/44180393840/Não pontuou na análise do 

Memorial Circunstanciado ;
9/225693999/14970357838/Não atender aos requisitos 

de titulação ;
18/25548687X/15671737800/Não atender aos requisitos 

de titulação ;
21/9164925.0/00839137850/Não atender aos requisitos 

de titulação ;
* 
 ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL DE CUBATÃO – CUBATÃO
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PROFESSOR 

DE ENSINO MÉDIO E TÉCNICO, Nº 181/19/2021, PROCESSO Nº
EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES
O Diretor da ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL DE CUBATÃO, 

nos termos da Deliberação CEETEPS 41, de 09/08/2018, TORNA 
PÚBLICA A ABERTURA de inscrições ao Processo Seletivo Sim-
plificado para FORMAÇÃO DE CADASTRO DE DOCENTES, para 
a função de Professor de Ensino Médio e Técnico, objetivando a 
admissão temporária para atender a necessidade de excepcio-
nal interesse público, mediante as condições estabelecidas nas 
Instruções Especiais deste Edital.

O Processo Seletivo Simplificado será aberto para o compo-
nente curricular e habilitação a seguir:

COMPONENTE CURRICULAR – (HABILITAÇÃO):
História (Base Nacional Comum/ ETIM)(Meio Ambiente 

Integrado ao Ensino Médio (ETIM))
Instruções Especiais
I – DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS
1. O Processo Seletivo Simplificado será regido pelas 

disposições da Deliberação CEETEPS 41/2018 e, ainda, pela 
Lei Complementar nº 1.044, de 13/05/2008 (e suas alterações).

2. As publicações referentes ao Processo Seletivo Simplifi-
cado deverão ser acompanhadas por meio do Diário Oficial do 
Estado – DOE (www.imprensaoficial.com.br), e serão divulgadas 
nos sites do Portal de Concursos Públicos do Estado (www.
concursopublico.sp.gov.br) e do Centro Estadual de Educação 
Tecnológica Paula Souza – CEETEPS (www.cps.sp.gov.br).

3. As datas previstas para realização do Processo Seletivo 
Simplificado constarão de cronograma de atividades (ANEXO I 
deste Edital). Qualquer alteração no cronograma implicará em 
nova publicação no DOE.

4. 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 3/2013 (ANEXO II deste Edital).

4.1. A admissão por este Processo Seletivo Simplificado será 
regida pela Consolidação das Leis do Trabalho – CLT e legislação 
complementar.

5. A aprovação no Processo Seletivo Simplificado não 
assegura direito de ingresso automático na função de Professor 
de Ensino Médio e Técnico, mas sim a mera expectativa de nela 
ser admitido, de acordo com as aulas no componente curricular 
que possam surgir durante o período de validade do certame.

6. Objetivando garantir os princípios básicos que regem a 
Administração Pública, dentre eles o de moralidade e impesso-
alidade, poderá a responsabilidade da realização do Processo 
Seletivo Simplificado ser atribuída à Direção de outra Unidade 
de Ensino.

II – 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 a Lei Complementar nº 1.317, de 21/03/2018.

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.

2.1. Para efeito de cálculo da retribuição mensal correspon-
dente às horas prestadas, o mês será considerado como tendo 
4,5 (quatro e meio) semanas, acrescido de 1/6 (um sexto) a título 
de repouso semanal remunerado.

2.2. 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.

III – DOS REQUISITOS
1. O requisito de qualificação dos profissionais para o 

componente curricular é estabelecido por meio do Catálogo de 
Requisitos de Titulação para a Docência.

1.1. O Catálogo de Requisitos de Titulação para a Docência 
foi instituído pela Deliberação CEETEPS nº 6, de 16/07/2008 
(e suas alterações), e regulamentado pela Unidade do Ensi-
no Médio e Técnico, por meio da Instrução CETEC nº 1, de 
19/02/2013.

2. Os requisitos da função de Professor de Ensino Médio e 
Técnico e de titulação para o componente curricular previstos 
no Catálogo de Requisitos de Titulação para a Docência (lista de 
titulações necessárias para ministração das aulas) constarão do 
ANEXO III do presente Edital.

A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA garante a autenticidade deste documento
quando visualizado diretamente no portal www.imprensaoficial.com.br
terça-feira, 23 de fevereiro de 2021 às 02:24:39.


