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FACULDADE DE TECNOLOGIA DO IPIRANGA PASTOR ENÉAS TOGNINI – SÃO 

PAULO 

 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO, NOS TERMOS DA DELIBERAÇÃO 

CEETEPS 17, DE 16/07/2015 

EDITAL Nº 204/06/2019 – PROCESSO Nº 603180/2019 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 4 

 

O Diretor da FACULDADE DE TECNOLOGIA DO IPIRANGA PASTOR ENÉAS 

TOGNINI, da cidade de SÃO PAULO, no uso das atribuições e competências conferidas 

por meio do artigo 10 da Deliberação CEETEPS 017/2015, de 16, publicada no DOE de 

18/07/2015, e acolhendo a manifestação da Unidade do Ensino Superior de 

Graduação (CESU) referente a análise de equivalência, conforme Memorando Nº 

0104/2021 – CESU, de 29/01/2021, CONVOCA os candidatos abaixo relacionados, para 

a SESSÃO DE ESCOLHA DE AULAS, no dia 09/02/2021(terça-feira), às 15 horas, no 

endereço abaixo indicado. 

Os candidatos convocados deverão comparecer com documento de identidade ou far-

se-ão representar por procurador constituído, munido de documento de identidade do 

procurador. 

A manifestação e escolha e atribuição de aulas obedecerão rigorosamente a ordem de 

classificação final. 

O candidato que atender a convocação, mas não for aproveitado (após a escolha e 

atribuição de aulas) aguardará nova oportunidade de convocação. 

O candidato que não atender a convocação, recusar as aulas oferecidas, não entregar 

a documentação para formalizar a admissão ou deixar de entrar em exercício, terá 

exaurido os direitos decorrentes de sua habilitação no processo seletivo simplificado. 
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As atividades de docência decorrentes da admissão do candidato serão executadas em regime de 

teletrabalho e/ou presenciais. 

Local de apresentação: Faculdade de Tecnologia do Ipiranga Pastor Enéas Tognini 

Endereço: Rua Frei João, 59 – Cidade: São Paulo 

Curso Superior de Tecnologia em Gestão Comercial 

Áreas da Disciplina: Administração e Negócios / Engenharia e Tecnologia de 

Produção 

Dados da abertura do PSS: 

Disciplina e carga horária: Gestão de Processos, 4 horas-aula, noturno  

Convoca por equivalência para: 

Disciplina e carga horária: Programa de Integração Multidisciplinar em 

Tecnologia – PRIMT II, 4 horas-aula, quarta-feira das 16h50 às 18h50 e das 21 horas 

as 22h40. 

Número de vagas: 1 

 

Nº INSCRIÇÃO / NOME / RG / CPF / CLASSIFICAÇÃO 

10 / Cristina Blanco Padovani / 14.371.420–X / 089.871.258–07 / 3º; 

20 / Renato Marques de Oliveira / 24.899.207–7 / 148.008.528–62 / 4º; 

12 / Roberta de Oliveira Cabrera / 30.411.615–4 / 287.231.878–08 / 571,90 / 5º; 

 

__________________________________________________ 

Nome e assinatura 

Diretor de Faculdade de Tecnologia 
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FACULDADE DE TECNOLOGIA DO IPIRANGA PASTOR ENÉAS TOGNINI – SÃO 

PAULO 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO, NOS TERMOS DA DELIBERAÇÃO 

CEETEPS 17, DE 16/07/2015 

EDITAL Nº 204/06/2019 – PROCESSO Nº 603180/2019 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 4, DIVULGADO NO DOE DE 06/02/2021, SEÇÃO I, 
PÁGINA(S) ______ 

DATA: 09/02/2021 – HORÁRIO: 15 horas 

TERMO DE MANIFESTAÇÃO DO ACEITE DAS AULAS 

Curso Superior de Tecnologia em Gestão Comercial 

Disciplina: Programa de Integração Multidisciplinar em Tecnologia – PRIMT II, 4 

horas-aula, noturno 

A manifestação da sessão de escolha e atribuição das aulas obedece rigorosamente a 
ordem de classificação. Os candidatos que não forem aproveitados aguardarão uma 
nova oportunidade de convocação. 

Nº INSCRIÇÃO / NOME CANDIDATO / RG / 
CPF / CLASSIFICAÇÃO 

ACEITO 
NÃO 

ACEITO 
AUSENTE 

Assinatura 
do  

Candidato 

Compareceu, 
mas não foi 
aproveitado 

10 / Cristina Blanco Padovani / 14.371.420–
X / 089.871.258–07 / 3º; 

     

20 / Renato Marques de Oliveira / 
24.899.207–7 / 148.008.528–62 / 4º; 

     

12 / Roberta de Oliveira Cabrera / 

30.411.615–4 / 287.231.878–08 / 571,90 / 5º; 

     

Nada mais havendo, o presente termo de manifestação foi encerrado às ____:____ 
horas do dia supramencionado e, para fazer constar, lavrei o documento. 

 

____________________________________      _______________________________ 
Assinatura e identificação do responsável       Diretor de Faculdade de Tecnologia 

Assinatura e carimbo/ identificação 
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DECLARAÇÃO 

 

 

Eu, __________________________________________________________________, 

RG _____________________, classificado em _______ lugar no Processo Seletivo 

Simplificado – Edital nº 204/06/2019 – Processo nº 603180/2019, na disciplina Programa 

de Integração Multidisciplinar em Tecnologia – PRIMT II, 4 horas-aula, noturno, 

declaro, para fins de admissão: 

 

(   ) não estar impedido de assumir as aulas, conforme disposto no artigo 452 da CLT. 

(Não possuo rescisão de contrato de trabalho por prazo determinado efetuada em 

período inferior a 6 (seis) meses a outro contrato de trabalho por prazo determinado. 

 

(   ) estar impedido de assumir as aulas, conforme disposto no artigo 452 da CLT 

(possuo rescisão de contrato de trabalho por prazo determinado efetuada em período 

inferior a 6 (seis) meses a outro contrato de trabalho por prazo determinado), sendo que 

meu contrato por prazo determinado foi rescindido em ____/____/______, em Unidade 

pertencente ao CEETEPS. 

 

 

SÃO PAULO, 09/02//2021. 

 

 

____________________________ 

Assinatura do candidato 


