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do programa, em versão PDF (CD-ROM ou Pen-drive), de acordo 
com o Template disponibilizado (ver anexo I);

* Curriculum Vitae circunstanciado, em formulário próprio, 
acompanhado de cópias dos documentos comprobatórios. Ati-
vidades relatadas e não comprovadas não serão consideradas 
na pontuação do Curriculum Vitae. Incluir apenas cópias dos 
documentos que serão pontuados, numerados em ordem de 
acordo com o formulário (ver itens do Anexo lI);

* Ficha de pontuação do curriculum (Anexo II do Edital), 
preenchida pelo candidato. A Comissão Coordenadora do 
Programa de Pós-Graduação em Zootecnia fará a conferência 
de acordo com os documentos comprobatórios apresentados;

* O candidato a Doutorado Direto deverá comprovar 
iniciação científica na linha de pesquisa solicitada, bem como 
apresentar ao menos 1 (um) resumo em congresso científico e 
ao menos 1 (um) artigo científico publicado como primeiro autor, 
na linha de pesquisa solicitada, em revista indexada pelo Journal 
of Citation Reports (JCR), com fator de impacto maior ou igual 
a 0,7 (zero vírgula sete);

* Uma foto 3x4 recente;
* Cópia do comprovante do depósito identificado da taxa 

de inscrição, no valor de R$ 104,00. O pagamento da taxa de 
inscrição deverá ser feito no Banco do Brasil, banco no 001, 
agência 6551-X, conta corrente 130.103-9;

* Cópia do comprovante de inscrição para o exame de 
proficiência em inglês, caso o candidato não seja dispensado do 
exame de proficiência. A inscrição para o Exame de Proficiência 
poderá ser feita no período de 21 de outubro a 14 de novem-
bro de 2019, diretamente na Escola de Línguas CCAA (CNPJ: 
51411015/0001-83), à Rua José Bonifácio, 1020, 13631-062 - 
Pirassununga, SP – Tel. (19) 3561-3090 / 3562-1422.

O pagamento da taxa de inscrição do exame de proficiên-
cia, no valor de R$ 110,00 (cento e dez reais), poderá ser feito 
diretamente junto ao CCAA ou por meio de depósito bancário 
identificado junto à Caixa Econômica Federal, banco no 104, 
agência 0334, operação 003, conta corrente nº 700035-0.

A inscrição poderá ser feita por correspondência, anexando, 
à documentação completa, comprovante de depósito bancário, 
sendo aceita se recebida pelo Serviço de Pós-Graduação até o 
último dia de inscrições. O Programa não se responsabilizará por 
documentação que não chegue dentro do prazo.

A documentação deve estar completa e assinada, caso 
contrário o candidato será automaticamente excluído do pro-
cesso seletivo.

Não haverá devolução do valor da taxa de inscrição, seja 
qual for o motivo alegado.

ORIENTADORES COM DISPONIBILIDADE PARA ORIENTAÇÃO
Nome dos orientadores
* Ana Maria Centola Vidal (ME e DO);
* Andrezza Maria Fernandes (ME e DO);
* Angélica Simone Cravo Pereira (DO);
* Antonio Augusto Mendes Maia (ME e DO);
* Arlindo Saran Netto (DO);
* Carlos Augusto Fernandes de Oliveira (ME e DO);
* Cristiane Gonçalves Titto (ME e DO);
* Daniel Emygdio de Faria Filho (ME e DO);
* Evaldo Antonio Lencioni Titto (ME e DO);
* Heidge Fukumasu (ME e DO);
* Ives Claudio da Silva Bueno (ME e DO);
* Joanir Pereira Eler (ME e DO);
* Lilian Elgalise Techio Pereira (ME);
* Luciane Silva Martello (ME e DO);
* Lúcio Francelino Araújo (ME e DO);
* Ricardo Luiz Moro de Sousa (ME e DO);
* Roberta Ariboni Brandi (ME);
* Saulo da Luz e Silva (ME e DO).
Linhas de Pesquisa
1- Aplicação das Ciências Fundamentais em Zootecnia;
2- Melhoramento Genético e Reprodução Animal;
3- Nutrição e Alimentação Animal;
4- Produção e Manejo de Animais, Etologia, Bioclimatolo-

gia, Construções e Ambiência;
5- Produção e Tecnologia de Alimentos;
6- Produção, Manejo e Avaliação de Plantas Forrageiras e 

Pastagens.
Obs.: Havendo necessidade, qualquer candidato aprovado 

poderá ser matriculado sob orientação acadêmica.
SELEÇÃO:
* Análise do Currículo e do Histórico Escolar – Peso 4
* Prova Escrita – Peso 4
* Prova de Arguição do Projeto – Peso 2
Nota inferior a 5,0 (cinco) na média final implicará na 

reprovação do candidato.
* Exame de proficiência em inglês: Caso tenha nota igual 

ou maior que 5,0 o candidato é considerado aprovado na 
proficiência. Com nota inferior e diferente de 5,0 o candidato 
poderá refazer a prova, quantas vezes forem necessárias, até o 
dia 06/12, na escola CCAA determinada nesse edital, mediante 
pagamento da taxa de R$ 110,00. Caso nesse período o aluno 
não consiga a aprovação na proficiência com nota igual ou supe-
rior a 5,0, este será reprovado no processo seletivo.

Conteúdo das provas escritas
Conhecimentos básicos em fisiologia animal, bioquímica 

animal e estatística.
Bibliografia recomendada para a prova escrita
* NELSON, D.L.; COX, M.M. Lehninger princípios de bioquí-

mica de Lehninger. 6. ed. Porto Alegre: Artmed, 2014. 1298p.
* STRYER, L. Bioquímica. 4. ed. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 1996. 1000p.
* MARZZOCO, A.; TORRES, B.B. Bioquímica básica. 3. ed. Rio 

de Janeiro:Guanabara Koogan, 2007. 386p.
* CUNNINGHAM, J.C.; KLEIN, B.G. Tratado de Fisiologia 

Veterinária. 4. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008, 728p.
* REECE, W.O. DUKES – Fisiologia dos animais domésticos. 

12. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan. 2007, 946p.
* GOMES, J.P. Curso de Estatística Experimental. 13. ed., 

Piracicaba: ESALQ/USP, 1990. 468p.
* BANZATO, D. A.; KRONCA, S.N. Experimentação Agrícola. 

4. ed. Jaboticabal: FUNEP, 2006. 237p.
DOS PRAZOS, HORÁRIOS E LOCAIS DAS ATIVIDADES
Os prazos e horários descritos abaixo são improrrogáveis e 

serão estritamente observados. A perda de qualquer um deles 
implica na desclassificação do candidato.

Atividade/Data/Horário/Local
Período de inscrição/21/10 a 14/11/2019/10h às 16h30/

Serviço de Pós-Graduação (Prédio Central) Campus da FZEA/
USP ou Via Correio

Exame de proficiência na língua inglesa1/26/11/2019/9h às 
12h/Anfiteatro do BDNA – Bloco Didático de Nutrição Animal 
FZEA/USP

Análise do currículo e histórico escolar (atividade sem a 
presença dos candidatos)/26/11/2019/8h às 12h/Sala 14 do ZAZ 
(Departamento de Zootecnia) – FZEA/USP

Arguição dos projetos²/26 e 27/11/2019/14h às 17h/8h 
às 12h/Sala de Reuniões e Sala 14 do ZAZ (Departamento de 
Zootecnia)

Prova escrita/27/11/2019/14h às 17h/Sala 01 do ZAZ 
(Departamento de Zootecnia) – FZEA/USP

Divulgação resultado exame proficiência/28/11/2019/Até às 
17h/http://www.fzea.usp.br

Período para refazer prova de proficiência/28/11 a 06/12/
Agendar no CCAA/CCAA - Rua José Bonifácio, 1020, Pirassu-
nunga

Divulgação do resultado/11/12/2019/Até às 17h/http://
www.fzea.usp.br

Prazo para recurso/Até 18/12/2019/Até às 16h30/Secretaria 
da Pós-Graduação (Prédio Central) Campus da FZEA/USP

Giácomo Bartoloni/Professor Associado/UNESP e Mauricy Matos 
Martin/Professor Associado/UNICAMP.

Membros Suplentes: Marco Antonio da Silva Ramos/Profes-
sor Titular/aposentado/CMU/ECA, Mônica Isabel Lucas/Profes-
sora Associada/CMU/ECA, Fernando Augusto de Almeida Hashi-
moto/Professor Associado/UNICAMP e Helena Jank/Professora 
Titular/aposentada/UNICAMP.

Ficam, pelo presente edital, convocados os candidatos e a 
Comissão Julgadora acima mencionada.

 ESCOLA DE ENFERMAGEM
 COMUNICADO
Em decorrência da retirada de inscrição da Dra. Regimar 

Carla Machado para o concurso de provas e títulos para obten-
ção do título de livre-docente junto à área de Enfermagem em 
Cuidados Intensivos do Departamento Enfermagem Médico-
-Cirúrgica desta Escola (Edital 066/2019), protocolado na Escola 
de Enfermagem da Universidade de São Paulo em 17.10.2019, 
dissolvo a Comissão Julgadora designada pelo Edital 101/2019 
(DOE 12.09.2019, Seção I pag 369) e torno sem efeito o Edital 
119/2019 de convocação para provas (DOE 27.09.2019, Seção 
I, pág 276).

São Paulo, 18 de outubro de 2019.
Profa. Dra. Maria de Fátima Fernandes Vattimo
Vice-Diretora em exercício
EEUSP

 ESCOLA DE ENGENHARIA DE LORENA
 UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
ESCOLA DE ENGENHARIA DE LORENA – EEL/USP
Comunicado
RETIFICAÇÃO da publicação realizada no D.O.E., de 

3/10/2019, página 224, seção I, referente ao Edital ATAc/EEL/
USP - 63/2018.

Onde se lê:
“... a comparecerem no dia 19 de novembro de 2019, às 8 

horas e 15 minutos, no Auditório Principal - Área II, da referida 
Escola, localizado no Pólo Urbo-Industrial Gleba AI-6, s/nº, em 
Lorena, ...”

Leia-se:
“... a comparecerem no dia 19 de novembro de 2019, às 8 

horas e 15 minutos, na Sala A-15 - Área II, da referida Escola, 
localizada no Pólo Urbo-Industrial Gleba AI-6, s/nº, em Lorena, 
...”

 FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE 
RIBEIRÃO PRETO
 Edital ATAc/FORP 037/2019
CONVOCAÇÃO PARA AS PROVAS
O Vice-Diretor no exercício da Diretoria da Faculdade de 

Odontologia de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo 
informa que terá início no dia 25 de novembro de 2019, às 
8 horas e 30 minutos, no Anfiteatro de Pós-Graduação do 
Departamento de Odontologia Restauradora da Faculdade de 
Odontologia de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, 
situada à Avenida do Café, s/nº, Ribeirão Preto - SP, o concurso 
público de títulos e provas visando o provimento de um cargo de 
Professor Doutor (MS-3.1), cargo/claro nº 1234854, em RDIDP, 
junto ao Departamento de Odontologia Restauradora, na área 
de conhecimento de Oclusão, Dentística e Endodontia, conforme 
Edital ATAc/FORP 022/2019, de abertura de inscrições, publicado 
no Diário Oficial do Estado de São Paulo, de 20 de julho de 2019, 
para o qual estão inscritos os candidatos: Drs. Fabiana Almeida 
Curylofo Zotti, Jardel Francisco Mazzi Chaves, Walter Raucci 
Neto, Graziela Bianchi Leoni, Livia Favaro Zeola, Josué Junior 
Araujo Pierote, Giovana Cherubini Venezian, Marilia Mattar de 
Amoêdo Campos Velo, Fabiane Carneiro Lopes e Alvaro Augusto 
Junqueira Júnior. A Comissão Julgadora estará constituída dos 
seguintes membros: Membros Titulares: Profa. Dra. Simone 
Cecílio Hallak Regalo - Professora Titular do Departamento de 
Biologia Básica e Oral da Faculdade de Odontologia de Ribeirão 
Preto da Universidade de São Paulo; Profa. Dra. Alexandra 
Mussolino de Queiroz - Professora Associada do Departamento 
de Clínica Infantil da Faculdade de Odontologia de Ribeirão 
Preto da Universidade de São Paulo; Prof. Dr. Paulo César 
Saquy - Professor Associado do Departamento de Odontologia 
Restauradora da Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto 
da Universidade de São Paulo; Prof. Dr. Mário Alexandre Coelho 
Sinhoreti - Professor Titular do Departamento de Odontologia 
Restauradora da Faculdade de Odontologia de Piracicaba da 
Universidade Estadual de Campinas; e Prof. Dr. Luiz Alberto Plá-
cido Penna - Professor Titular do Departamento de Odontologia 
da Universidade Metropolitana de Santos. Membros Suplentes: 
Profa. Dra. Raquel Assed Bezerra Segato - Professora Associada 
do Departamento de Clínica Infantil da Faculdade de Odonto-
logia de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo; Prof. Dr. 
Lourenço Correr Sobrinho - Professor Titular do Departamento 
de Odontologia Restauradora da Faculdade de Odontologia 
de Piracicaba da Universidade Estadual de Campinas; Prof. Dr. 
Evandro Watanabe - Professor Associado do Departamento de 
Odontologia Restauradora da Faculdade de Odontologia de 
Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo; e Prof. Dr. Rafael 
Ratto de Moraes - Professor Associado do Departamento de 
Odontologia Restauradora da Faculdade de Odontologia da 
Universidade Federal de Pelotas.

Ficam, pelo presente edital, convocados os candidatos e a 
Comissão Julgadora acima mencionada.

 FACULDADE DE ZOOTECNIA E 
ENGENHARIA DE ALIMENTOS
 EDITAL CPG/FZEA 06/19
PROCESSO DE SELEÇÃO DE CANDIDATOS PARA OS CURSOS 

DE MESTRADO (ME), DOUTORADO (DO) E DOUTORADO DIRETO 
(DD) EM ZOOTECNIA

NÚMERO DE VAGAS PARA INGRESSO NO PRIMEIRO 
SEMESTRE DE 2020:

* Curso de Mestrado: 12
* Curso de Doutorado: 10
REQUISITOS:
Poderão inscrever-se os profissionais de nível superior e 

acadêmicos em fase final de conclusão de curso superior, desde 
que conclua seu curso até o período de matrícula (vide período 
de matrícula). O interessado deverá realizar sua inscrição no 
Serviço de Pós-Graduação da FZEA/USP (pessoalmente ou via 
correio), e anexar fotocópias dos seguintes documentos:

* Histórico escolar da graduação, contendo aprovações, 
reprovações e média ponderada, para candidatos ao ME, DO 
e DD;

* Histórico escolar do Mestrado, para candidatos ao DO, 
contendo aprovações e reprovações;

* Cédula de identidade - RG – com o número do CPF (não 
será aceita cédula de identidade de Conselhos nem CNH);

* CPF (caso o número não conste na cédula de identidade);
* Título de eleitor;
* Certidão de nascimento ou de casamento;
* Prova de quitação com o Serviço Militar.
Os estrangeiros residentes no País não precisam apresentar 

os documentos de quitação com o serviço militar e o título de 
eleitor.

Adicionalmente, o candidato ou seu procurador deverá 
apresentar:

* Formulário próprio de inscrição devidamente preenchido. 
O candidato deverá indicar duas linhas de pesquisa em ordem 
de sua preferência, que não são vinculativas, nem garantem 
disponibilidade de orientação nas mesmas;

* Projeto de pesquisa de seis páginas incluindo a capa, com 
temática relacionada à área de Zootecnia e às linhas de pesquisa 

após a realização do Exame de Memorial Circunstanciado (Prova 
de Títulos), prevista no subitem 1.1. do item 1. do CAPÍTULO IX 
– DAS PROVAS deste Edital e será feita mesmo hipótese de não 
ocorrência do cálculo da pontuação diferenciada.

7.1. Para execução da verificação aludida no item 7, e 
após decorrido o prazo de recurso previsto no item 1, do 
CAPÍTULO XII – DOS RECURSOS do Edital de Abertura de 
Inscrições e a designação da Comissão de Verificação, será(ão) 
o(s) candidato(s) que se declarou(raram) preto(s), pardo(s) ou 
indígena(s) e optou(aram) pela pontuação diferenciada (PD), 
convocado(s) por Edital para comparecer(rem) perante a citada 
Comissão de Verificação para decidir quanto a ratificação da 
autodeclaração firmada no ato da inscrição;

7.2. Na hipótese de não comparecimento do(s) candidato(s) 
convocado(s) na forma do subitem anterior, será(ão) o(s) 
mesmo(s) eliminado(s) do certame, abrindo–se o prazo de recur-
so estabelecido no item 10 deste ANEXO;

7.3. Considerado improcedente o recurso, com a manuten-
ção da eliminação do(s) candidato(s), retificar–se–á o Edital de 
Resultado do Exame de Memorial Circunstanciado divulgado 
no Diário Oficial do Estado e nos outros instrumentos de 
comunicação.

8. Para aferição da veracidade da autodeclaração de can-
didatos pretos e pardos será verificada a fenotipia (aparência) 
e, caso subsistam dúvidas, será então considerado o critério da 
ascendência.

8.1. para comprovação da ascendência, será exigido do can-
didato documento idôneo, com foto, de pelo menos um de seus 
genitores, em que seja possível a verificação do preenchimento 
do requisito previsto para habilitação ao sistema de pontuação 
diferenciada (PD).

8.1.1. o não atendimento à exigência disposta no subitem 
anterior implicará na eliminação do candidato, abrindo–se o 
prazo de recurso estabelecido no item 10 deste ANEXO.

9. Para verificação da veracidade da autodeclaração do 
candidato indígena será exigido o Registro Administrativo de 
Nascimento do Índio – Rani próprio ou, na ausência deste, o 
Registro Administrativo de Nascimento de Índio – Rani de um 
de seus genitores.

10. Ao candidato que vier a ser eliminado do concurso em 
virtude da constatação de falsidade de sua autodeclaração é 
facultado, no prazo de 7 (sete) dias, opor pedido de reconsidera-
ção, dirigido à Comissão de Verificação que poderá consultar, se 
for o caso, a Coordenação de Políticas para a População Negra e 
Indígena para decidir, em última instância, a respeito do direito 
do candidato a fazer jus ao sistema de pontuação diferenciada.

 FACULDADE DE TECNOLOGIA DO IPIRANGA PASTOR ENÉAS 
TOGNINI – SÃO PAULO

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO, NOS TERMOS DA 
DELIBERAÇÃO CEETEPS Nº 17/2015, DE 16/07/2015.

EDITAL Nº 204/06/2019 – PROCESSO Nº 603180/2019
EDITAL DO RESULTADO DA ANÁLISE DO MEMORIAL CIR-

CUNSTANCIADO
O Diretor de Faculdade de Tecnologia da FACULDADE DE 

TECNOLOGIA DO IPIRANGA PASTOR ENÉAS TOGNINI, de acordo 
com o artigo 10 da Deliberação CEETEPS 017/2015, publicada 
no DOE de 18/07/2015, Seção I, Página 39, comunica aos candi-
datos abaixo relacionados:

CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM GESTÃO COMERCIAL
DISCIPLINA: GESTÃO DE PROCESSOS
A – CANDIDATOS CLASSIFICADOS E CLASSIFICAÇÃO FINAL
Nº INSCRIÇÃO / NOME / RG / CPF / NOTA / CLASSIFICAÇÃO 

FINAL
11 / Paulo Cesar Pinheiro / 16.663.567–4 / 089.604.218–98 

/ 687,90 / 1º;
03 / Alexandre Fernando de Almeida / 24.380.804–5 / 

172.433.538–35 / 613,00 / 2º;
10 / Cristina Blanco Padovani / 14.371.420–X / 089.871.258–

07 / 608,90 / 3º;
20 / Renato Marques de Oliveira / 24.899.207–7 / 

148.008.528–62 / 584,00 / 4º;
12 / Roberta de Oliveira Cabrera / 30.411.615–4 / 

287.231.878–08 / 571,90 / 5º;
22 / Lucio Paulo de Paula / 26.811.457–2 / 252.159.958–18 

/ 566,50 / 6º;
09 / Sergio Vinicius Louzada / 583.060 / 038.473.056–62 

/ 566,40 / 7º;
08 / Eliana Saba Sacramento / 1.651.783 / 327.715.762–87 

/ 563,20 / 8º;
23 / Marcos Donizete de Sousa / 23.390.452–9 / 

176.345.798–23 / 553,30 / 9º;
15 / Eduardo Biagi Almeida Santos / 46.705.363–7 / 

331.906.768–01 / 515,00 / 10º;
05 / Ronaldo Donizete Garcia / 12.810.410–7 / 080.060.358–

30 / 510,00 / 11º;
19 / Glauco Roberto Pereira Silva / 21.239.410–1 / 

142.689.538–09 / 503,70 / 12º;
02 / Araken Patuska Linhares / 6.913.494–7 / 882.693.108–

91 / 480,70 / 13º;
06 / Nathan de Vasconcelos Ribeiro / 17.335.354–X / 

040.910.808–12 / 453,10 / 14º;
16 / Thiago Gonçalves Ribeiro de Almeida / 30.343.406–5 / 

219.319.188–30 / 199,00 / 15º;
21 / Liderval Cajaiba Dias / 16.596.137–5 / 074.563.858–90 

/ 180,60 / 16º
B – CANDIDATOS NÃO CLASSIFICADOS E MOTIVO DA NÃO 

CLASSIFICAÇÃO
Nº INSCRIÇÃO / RG / CPF / MOTIVO
01 / 7.141.066–1 / 003.344.708–03 / Não atendimento ao 

item 3, do inciso IV do edital de abertura de inscrições;
04 / 24.593.197–1 / 194.468.048–92 / Não atendimento ao 

item 3, do inciso IV do edital de abertura de inscrições;
07 / 34.898.854–2 / 307.249.828–84 / Não atendimento 

ao item 10.1, do inciso III do edital de abertura de inscrições;
13 / 25.348.679–8 / 303.875.608–31 / Não atendimento 

ao item 10.1, do inciso III do edital de abertura de inscrições;
14 / 13.533.568–1 / 060.746.828–95 / Não atendimento 

ao item 10.1, do inciso III do edital de abertura de inscrições;
17 / 32.431.123–0 / 230.799.858–69 / Não atendimento 

ao item 10.1, do inciso III do edital de abertura de inscrições;
18 / 10.234.543–0 / 011.694.488–95 / Não atendimento 

ao item 10.2, do inciso III do edital de abertura de inscrições.

 UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

 UNIDADES UNIVERSITÁRIAS

 ESCOLA DE COMUNICAÇÕES E ARTES
 UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
ESCOLA DE COMUNICAÇÕES E ARTES
Edital ECA nº 39-2019
CONVOCAÇÃO PARA AS PROVAS
Terá início no dia 12 de novembro de 2019, às 09h00, na 

sala da Congregação no 1º andar da Escola de Comunicações e 
Artes, sita a Avenida Prof. Lúcio Martins Rodrigues, 443 – Cidade 
Universitária – São Paulo, o concurso público de títulos e provas 
visando a obtenção do título de Livre Docente, junto ao Depar-
tamento de Música da escola de Comunicações e Artes na Espe-
cialidade de “Instrumento”, conforme Edital nº 21-2019-ECA 
de abertura de inscrições, publicado no D.O.E. de 31/07/2019, 
para o qual está inscrito o candidato Prof. Dr. Edelton Gloeden.

A Comissão Julgadora estará constituída dos seguintes 
membros: Membros Titulares: Paulo de Tarso Cambraia Salles/
Professor Associado/CMU/ECA (1º Presidente), Luís Antonio 
Eugênio Afonso/Professor Associado/CMU/ECA (2º Presidente), 
Nicolas Lehrer de Souza Barros/Professor Associado/UNIRIO 

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, regis-
tro no respectivo conselho, especializações, comprovante de 
experiência);

16. Cópia do comprovante do número da conta corrente do 
Banco do Brasil.

17. Quando se tratar de componente curricular destinado a 
estágio supervisionado oferecido na habilitação profissional de 
Técnico em Enfermagem:

17.1. Apresentar comprovante dentro da validade de vaci-
nação obrigatória contra difteria, tétano, hepatite, nos termos do 
que dispõe a Norma Regulamentadora 32 da Portaria 3214, de 
08/06/1978 do Mtb e suas atualizações;

17.2. Comprovar possuir registro ativo no conselho regional 
de enfermagem (COREN) compatível com a formação solicitada 
no requisito de titulação.

ANEXO VIII – A QUE SE REFERE O ITEM 7 DO CAPÍTULO 
V – DAS INSCRIÇÕES E CONDIÇÕES, DO EDITAL Nº246/12/2019

DO SISTEMA DE PONTUAÇÃO DIFERENCIADA
A pontuação diferenciada (PD) para pretos, pardos e 

indígenas autorizada pela Lei Complementar nº 1.259, de 15 
de janeiro de 2015, e instituída e disciplinada pelo Decreto nº 
63.979, de 19 de dezembro de 2018, consiste em acréscimos na 
pontuação final dos candidatos beneficiários em cada fase do 
Processo Seletivo Simplificado, conforme fatores de equiparação 
especificados no citado Decreto nº 63.979/2018, e será aplicada 
aos candidatos inscritos nessa condição obedecido aos seguin-
tes procedimentos:

1. Nos termos do artigo 2º do Decreto nº 63.979/2018, 
para fazer jus à pontuação diferenciada (PD), deverá(ão) o(s) 
candidato(s), utilizando os campos específicos da ficha de inscri-
ção destinada ao presente certame, declarar cumulativamente:

1.1. que é preto, pardo ou indígena;
1.2. sob as penas da lei, que não foi eliminado de concur-

so público ou processo seletivo no âmbito do Estado de São 
Paulo, nem teve anulado ato de nomeação ou admissão, em 
decorrência da falsidade da autodeclaração, nos termos do 
disposto no parágrafo único do artigo 4º da Lei Complementar 
nº 1.259/2015;

1.3. que tem interesse em utilizar a pontuação diferenciada 
(PD), nos termos do Decreto nº 63.979/2018;

1.4. é permitido ao candidato declarar–se preto, pardo ou 
indígena e manifestar que não deseja se beneficiar do sistema 
de pontuação diferenciada (PD), submetendo–se às regras 
gerais estabelecidas no Edital nº 246/12/2019.

2. A fórmula de cálculo da pontuação diferenciada (PD) 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 (PD).

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 (PD).

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 
Simplificado em referência. A eliminação dos que não obtiveram 
o desempenho mínimo estipulado no Edital do certame ocorrerá 
após a aplicação da pontuação diferenciada (PD) sobre a nota 
simples do candidato beneficiário do sistema diferenciado.

2.1. A pontuação diferenciada (PD) não será aplicada:
2.1.1. na inexistência de candidatos beneficiários do siste-

ma diferenciado entre os habilitados;
2.1.2. 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);

2.1.3. Em fases do Processo Seletivo Simplificado nas quais 
não seja estabelecida nota mínima no Edital, e o candidato 
preto, pardo ou indígena obtiver pontuação/nota (resultado) 
igual a 0 (zero) na respectiva fase.

3. A fórmula para aplicação da pontuação diferenciada (PD) 
às notas/pontuações finais de pretos, pardos e indígenas em 
cada fase do Processo Seletivo Simplificado é:

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

Simplificado, após a aplicação da pontuação diferenciada (PD) 
e que gerará a classificação do candidato na etapa (fase) do 
Processo Seletivo Simplificado. Ao término da fase do Processo 
Seletivo Simplificado, a nota/pontuação final passa a ser consi-
derada a nota simples do candidato.

NSCPPI = é a nota/pontuação simples do candidato benefi-
ciário, sobre a qual será aplicada a pontuação diferenciada (PD).

4. Nos cálculos descritos nos itens 2 e 3 deste ANEXO 
devem ser considerados duas casas decimais e frações maiores 
ou iguais a 0,5 (cinco décimos) devem ser arredondadas para o 
número inteiro subsequente.

5. Ao candidato preto, pardo ou indígena, que seja pessoa 
com deficiência é assegurado o direito de manifestar interesse 
em utilizar a pontuação diferenciada (PD), cumulativamente com 
as prerrogativas asseguradas pela Lei Complementar nº 683, de 
18 de setembro de 1992, que dispõe sobre reserva nos concursos 
públicos, de percentual de cargos e empregos para portadores 
de deficiência e dá providências correlatas.

6. A veracidade da declaração de que trata o subitem 1.1 do 
item 1 deste ANEXO, será verificada por Comissão de Verificação 
designada pela direção da Etec, com no mínimo 3 (três) mem-
bros, que em relação ao sistema de pontuação diferenciada (PD) 
terá as seguintes atribuições:

6.1. ratificar a autodeclaração firmada pelos candidatos que 
manifestarem interesse em serem beneficiários do sistema de 
pontuação diferenciada (PD);

6.2. decidir, nos casos duvidosos, sobre o direito dos candi-
datos a fazerem jus à pontuação diferenciada (PD);

6.3. decidir, em juízo de retratação, com o auxílio da 
Coordenação de Políticas para a População Negra e Indígena, 
quando for o caso, os pedidos de reconsideração interpostos 
por candidatos contra a decisão que constatar a falsidade da 
autodeclaração.

7. No presente Processo Seletivo Simplificado, a verificação 
visando ratificar a veracidade da autodeclaração dos candidatos 
inscritos que optaram pela pontuação diferenciada ocorrerá 
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