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

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

base no artigo 482 da CLT.
g) 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).

h) Possuir o(s) requisito(s) descrito(s) no ANEXO III deste 
Edital.

2. As inscrições deverão ser realizadas somente pela inter-
net, no site www.cps.sp.gov.br, no período de 03/09/2021 até às 
23h59 de 17/09/2021.

3. Para inscrever–se, o candidato deverá:
a) acessar o site www.cps.sp.gov.br.
b) clicar em Etec \> Concursos \> ETEC \> PROCESSO SELE-

TIVO DE DOCENTES SIMPLIFICADO.
c) ler atentamente o respectivo edital e preencher o formu-

lário de inscrição.
d) 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.

e) 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.

f) 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.

g) Fazer upload legível do Memorial Circunstanciado 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 aos procedimentos para inscrição 

listados no item 3 do presente Capítulo.
b) Não registrar no formulário de inscrição a titulação.
c) 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. Após a finalização da inscrição o candidato poderá 
requerer a correção das seguintes informações pessoais presta-
das no formulário de inscrição: 

a) Nome ou Nome Social. 
b) RG ou RNE, se estrangeiro. 
c) CPF. 
8.3. A correção que trata o item anterior poderá ser solicita-

da pelo candidato até o término da validade do Processo Sele-
tivo Simplificado, desde que o candidato não tenha a inscrição 
indeferida ou sido eliminado do certame. 

8.4. Para solicitar a correção das informações pessoais indi-
cadas no item 8.2 deste Capítulo o candidato deverá: 

a) acessar o site www.cps.sp.gov.br. 
b) clicar em Etec \> Concursos \> ETEC \> PROCESSO SELE-

TIVO DE DOCENTES SIMPLIFICADO. 
c) fazer o download do arquivo correspondente ao reque-

rimento de Correção das Informações Pessoais, e preenchê–lo 
com as informações pertinentes. 

d) juntar ao requerimento a cópia de um documento de 
identificação oficial que contenha a informação a ser corrigida. 

e) encaminhar o requerimento e a cópia do documento ofi-
cial para o e–mail e098dir@cps.sp.gov.br. No assunto do e–mail 
deverá constar expressamente: CORREÇÃO DE INFORMAÇÕES 
PESSOAIS – PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO EDITAL Nº 
098/48/2021. 

8.5. Após a finalização da inscrição, o candidato não pode-
rá corrigir ou alterar informações, bem como acrescentar ou 
substituir os documentos encaminhados. A exceção se dará com 
a correção das informações a que se referem o item 8.2 deste 
Capítulo, seguindo os procedimentos constantes no item 8.4. 

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. É assegurado às pessoas com deficiência o direito de 
inscrição no Processo Seletivo Simplificado.

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. De acordo com a deficiência, o candidato poderá indicar, 
até o término da inscrição, 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.

3.1. 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.

3.2. 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 
de acesso às salas de prova e demais instalações relacionadas 
ao Processo Seletivo Simplificado.

18/07/2015, e acolhendo a manifestação da Unidade do Ensino 
Superior de Graduação (CESU) referente a análise de equivalên-
cia, conforme Memorando Nº 917/2021 – CESU, de 13/08/2021, 
CONVOCA os candidatos abaixo relacionados, para a SESSÃO 
DE ESCOLHA DE AULAS, no dia 25/08/2021(quarta-feira), às 14 
horas, no endereço abaixo indicado.

Os candidatos convocados deverão comparecer com docu-
mento 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 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, não terá exaurido os direitos decorrentes de sua 
habilitação no processo seletivo simplificado.

O candidato que atender a convocação, e após a admis-
são, deixar de entrar em exercício, TERÁ exaurido os direitos 
decorrentes de sua habilitação no Processo Seletivo Simplificado

As atividades de docência decorrentes da admissão do 
candidato serão executadas em regime de teletrabalho e/ou 
presenciais.

Local de apresentação: Faculdade de Tecnologia Adib Moi-
ses Dib

Endereço: Avenida Pereira Barreto, 400 – BAIRRO: CENTRO
Cidade: São Bernardo do Campo
Áreas da Disciplina: Administração e Negócios / Engenharia 

e Tecnologia de Produção
Dados da abertura do PSS:
Curso Superior de Tecnologia em Gestão Comercial
Disciplina e carga horária: Gestão de Processos, 4 horas-

-aula, noturno
Convoca por equivalência para:
Faculdade de Tecnologia Adib Moises Dib – São Bernardo 

do Campo
Curso Superior de Tecnologia em Informática para Negócios
Disciplina e carga horária: Sistemas de gestão de Produção 

e Logística, 4 horas-aula, as terças feiras das 7h40 às 11h20.
Número de vagas: 1
Nº INSCRIÇÃO / NOME / RG / CPF / CLASSIFICAÇÃO
12 / Roberta de Oliveira Cabrera / 30.411.615–4 / 

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

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

/ 7º;
*
 ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL PHILADELPHO GOUVEA 

NETTO – SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PROFESSOR DE 

ENSINO MÉDIO E TÉCNICO, Nº 098/48/2021 – PROCESSO Nº 
CEETEPS–PRC–2021/05362

EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES
O Diretor da ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL PHILADELPHO 

GOUVEA NETTO, nos termos da Deliberação CEETEPS 41, de 
9, publicada no DOE 16/08/2018, e republicada no DOE de 
23/08/2018, alterada pela Deliberação CEETEPS 68, de 7, publi-
cada no DOE de 09/01/2021, TORNA PÚBLICA A ABERTURA de 
inscrições ao Processo Seletivo Simplificado 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 excepcional 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):
Informática Aplicada à Construção Civil II(Edificações)
Instruções Especiais
I – DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS
1. O Processo Seletivo Simplificado será regido pelas 

disposições da Deliberação CEETEPS 41/2018, alterada pela 
Deliberação CEETEPS 68/2021 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 DA FUNÇÃO E DE TITULAÇÃO
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.

IV – DAS CONDIÇÕES E INSCRIÇÕES
1. Para participação no Processo Seletivo Simplificado, o 

candidato assume cumprir as condições abaixo discriminadas, 
quando da admissão:

Artigo 7º - A comissão de Heteroidentificação será respon-
sável pela elaboração de relatórios, contemplando os dispositi-
vos relativos à aplicação do Sistema de Pontuação Diferenciada 
para pretos, pardos e indígenas nos concursos públicos do 
HCFMB para encaminhamento à Comissão de Acompanhamento 
do Sistema de Pontuação Diferenciada (CASPD), nos termos 
do item 6 e subitens da Instrução CPPMI nº1, de 08/05/2019 
(publicada no DOE de 18/05/2019, pg.7), observando também 
as diretrizes exaradas na Instrução CPPNI nº2 de 08/05/2019 
(publicada no DOE de 15/07/2019, pg.10).

Artigo 8º - Os membros designados pelos artigos 2º e 3º 
desenvolverão as atividades sem prejuízo das atribuições de 
seus cargos/funções.

Artigo 9º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.

 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

 CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 
TECNOLÓGICA PAULA SOUZA

 FACULDADE DE TECNOLOGIA DE MOCOCA – MOCOCA
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO, NOS TERMOS DA 

DELIBERAÇÃO CEETEPS 17, DE 16/07/2015
EDITAL Nº 120/04/2019 – PROCESSO Nº 3318639/2019
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 2
O Diretor da FACULDADE DE TECNOLOGIA DE MOCOCA, 

da cidade de MOCOCA, 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, os candida-
tos abaixo relacionados, para a SESSÃO DE ESCOLHA DE AULAS, 
no dia 25/08/2021(quarta-feira), às 14 horas, no endereço 
abaixo indicado.

Os candidatos convocados deverão comparecer com docu-
mento 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 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, não terá exaurido os direitos decorrentes de sua 
habilitação no processo seletivo simplificado.

O candidato que atender a convocação, e após a admis-
são, deixar de entrar em exercício, TERÁ exaurido os direitos 
decorrentes de sua habilitação no Processo Seletivo Simplificado

As atividades de docência decorrentes da admissão do 
candidato serão executadas em regime de teletrabalho e/ou 
presenciais.

Local de Apresentação: Faculdade de Tecnologia de São 
Roque

Endereço: Rua Marechal Deodoro da Fonseca, Nº 132
Bairro: Centro - Cidade: São Roque
Área da Disciplina: Letras e Linguística
Dados da abertura do PSS:
Cursos Superiores de Tecnologia em: Gestão da Tecnologia 

da Informação / Agronegócio
Disciplinas e carga horária: Comunicação e Expressão / 

Português - 06 horas-Aula (04 ha matutino / 02 ha noturno)
Convoca para:
Faculdade de Tecnologia de São Roque
Curso Superior de Tecnologia em: Gestão Comercial
Disciplina e carga horária: Português - 2 ha noturno
Número de vagas: 1
Nº INSCRIÇÃO / NOME / RG / CPF / CLASSIFICAÇÃO
2 / Fernanda Bertasso Mazieiro Marconi / 296242743 / 

27116265805 / 2º
5 / Catarina Roberta Rosseti / 350184975 / 28709483870 

/ 3º
6 / Michelle Tamara de Souza / 404664301 / 31304875814 

/ 4º;
*
 FATEC JORNALISTA OMAIR FAGUNDES DE OLIVEIRA – BRA-

GANÇA PAULISTA
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PROFESSOR DE 

ENSINO SUPERIOR
EDITAL Nº 183/05/2021, PROCESSO Nº 291543/2021
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 04
CONVOCAÇÃO PARA APROVEITAMENTO
O Diretor da Fatec Jornalista Omair Fagundes de Oliveira, 

da cidade de Bragança Paulista, considerando a ocorrência de 
aulas, e em face do contido nos artigos 11 e 12 da Deliberação 
CEETEPS nº 017/2015, de 16, publicada no DOE de 18/07/2015, 
combinado com o Capítulo XII do Edital de Abertura de Inscri-
ções, CONVOCA o(s) candidato(s) abaixo relacionado(s) para 
a Sessão de Escolha de aulas, no dia 25/08/2021, às 14:30, no 
endereço abaixo indicado.

O(s) candidato(s) convocado(s) deverá(ão) comparecer com 
documento de identidade ou far-se-á(ão) representar por pro-
curador constituído, munido de documento de identidade do 
procurador.

A manifestação e a escolha e atribuição de aulas obedece-
rão rigorosamente a ordem de classificação final.

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 para a referida 
FATEC, recusar as aulas oferecidas ou não entregar a documen-
tação para formalizar a admissão, NÃO terá exaurido os direitos 
decorrentes de sua habilitação no Processo Seletivo Simplifi-
cado, ficando-lhe assegurado o direito de sua classificação no 
Processo Seletivo Simplificado em que foi habilitado.

O candidato que atender a convocação, e após a admissão, 
deixar de entrar em exercício, TERÁ exaurido os direitos decor-
rentes de sua habilitação no Processo Seletivo Simplificado.

As atividades de docência decorrentes da admissão do 
candidato serão executadas em regime de teletrabalho e/ou 
presenciais.

LOCAL DE APRESENTAÇÃO: Faculdade de Tecnologia de 
Giuliano Cecchettini – Franco da Rocha

ENDEREÇO: Rodovia Prefeito Luiz Salomão Chamma, 240
BAIRRO: Pouso Alegre - CIDADE: Franco da Rocha
DISCIPLINA: Gestão da Produção
ÁREA DA DISCIPLINA: Administração e Negócios / Engenha-

ria e Tecnologia de Produção / Engenharia e Tecnologia Química
CURSO: CST em Gestão da Tecnologia da Informação
CARGA HORÁRIA E PERÍODO: 04 HA - Noturno
NÚMERO DE VAGAS: 01
CANDIDATOS CONVOCADOS
Nº INSCRIÇÃO / NOME / RG / CPF / CLASSIFICAÇÃO FINAL
23 / Francis Euzébio Pereira / 308975366 / 03722624657 

/ 10º
13 / Flavio Lourenço de Carvalho / 322859621 / 

26876583830 / 11º
25 / Sergio Palma de Oliveira / 3984798-6 / 22700609891 

/ 12º
*
 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 6
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 

3863883 - THAIS FERNANDA RODRIGUES DA SILVA - 
Requerimento Deferido

4109228 - THAIS GABRIELLA PEREIRA FIGUEIREDO - 
Requerimento Indeferido

4354524 - THAIS GOMES DE SOUZA - Requerimento 
Indeferido

4076796 - THAIS LOPES DE SOUSA - Requerimento Deferido
4218132 - THAIS SANTOS DA COSTA VIEIRA - Requerimento 

Deferido
4163648 - THALITA FERNANDES DA SILVA - Requerimento 

Indeferido
3767167 - THAMIRES DA SILVA COPESKI - Requerimento 

Deferido
4351274 - THAYNA DUQUE DE SOUZA - Requerimento 

Deferido
4422660 - THAYNA MATOS ESTEVAM - Requerimento 

Deferido
4297563 - THIAGO DE MELLO MONTAGNANA - Requeri-

mento Indeferido
4347188 - TIAGO DAVID CARDOSO - Requerimento Inde-

ferido
3690679 - TIAGO DOS SANTOS PASSOS - Requerimento 

Deferido
4346424 - VALDINES GALDINO GOMES - Requerimento 

Indeferido
4136136 - VALERIA MEDEIROS DA SILVA - Requerimento 

Indeferido
4263111 - VANDA MARIA DE SOUZA - Requerimento 

Indeferido
4351142 - VANESSA CONCEICAO DA SILVA - Requerimento 

Deferido
4306686 - VANESSA DE MENEZES ALVARENGA - Requeri-

mento Deferido
4146034 - VANESSA LOPES DA SILVA MOTA - Requerimento 

Indeferido
4191781 - VANESSA MARIA GALINDO CHAGAS - Requeri-

mento Indeferido
4183797 - VANESSA NUNES RIBEIRO COSTA - Requerimen-

to Deferido
4272900 - VANESSA SACRAMENTO DE JESUS - Requeri-

mento Deferido
4378415 - VERONICA VELOSO - Requerimento Deferido
4323637 - VICTORIA DOMINGOS VIANA - Requerimento 

Deferido
3693961 - VICTORIA WALZ CHAVES - Requerimento Deferido
4353412 - VILMA SEMENSSATO - Requerimento Indeferido
3766365 - VINICIUS KOCHI ARAUJO - Requerimento Inde-

ferido
4315200 - VITORIA CRAVO COSTA - Requerimento Inde-

ferido
4259530 - VITORIA KESIA BALBINO DA SILVA - Requeri-

mento Indeferido
4327810 - VIVIAN SANTOS ALVES DE SOUZA - Requeri-

mento Deferido
4320433 - WEDJA VALENTIM DE LEMOS SANTOS - Reque-

rimento Indeferido
4257847 - WELSON ROBERTO SILVA DO NASCIMENTO - 

Requerimento Indeferido
3986748 - WILLIAM APARECIDO HENRIQUES DO CARMO - 

Requerimento Indeferido
4117069 - WILLIAN MARQUES DA SILVA - Requerimento 

Indeferido
4449711 - YASMIM ARAUJO DOS SANTOS - Requerimento 

Deferido
4367243 - YASMIN CAROLINE OLIVEIRA DOS SANTOS - 

Requerimento Deferido
O candidato que tiver a solicitação de redução de taxa 

indeferida poderá interpor recurso das 0h01min do dia 23 de 
agosto até às 23h59 do dia 24 de agosto de 2021.

O candidato que tiver a solicitação DEFERIDA deverá aces-
sar o site www.vunesp.com.br na Área do Candidato, digitar seu 
CPF e proceder à efetivação da inscrição, imprimindo e pagando 
o boleto bancário, com o correspondente valor da taxa de inscri-
ção reduzida, no horário bancário.

São Paulo, 19 de agosto de 2021.

 HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE 
MEDICINA DE BOTUCATU

 Portaria do Superintendente nº 067/2021 de 23 de agosto 
de 2021.

O Superintendente do Hospital das Clínicas da Faculdade de 
Medicina de Botucatu, no uso de suas atribuições, previstas no 
artigo 11, VI, da Lei Complementar nº 1.124, de 1º de julho de 
2010 e artigo 14, I, i, do Regulamento desta Autarquia, aprovado 
pelo Decreto Estadual nº 56.699, de 31 de janeiro de 2011 e con-
siderando o Despacho do Governador de 31 de maio de 2021, 
publicado no DOE de 01/06/2021, autorizando a realização de 
concursos públicos para preenchimento de funções atividades 
do quadro permanente da autarquia, expede a seguinte Portaria:

Artigo 1º - Ficam instituídas a COMISSÃO ESPECIAL DE 
CONCURSO PÚBLICO e a COMISSÃO DE HETEROIDENTIFI-
CAÇÃO para fins de execução de concursos públicos, para 
preenchimento de vagas das funções atividades de Médico I 
(Especialidade: Medicina Intensiva) e Agente Técnico de Assis-
tência à Saúde (Terapeuta Ocupacional) do Hospital das Clínicas 
da Faculdade de Medicina de Botucatu.

Artigo 2º - A Comissão Especial de Concurso Público 
especificada no artigo 1º será composta pelos membros abaixo 
relacionados:

Presidente da Comissão: Profa. Dra.Lenice do Rosário de 
Souza, RG M.881.599

Membro: Cristiane Lara M. Chiloff, RG 19.179.896-4
Membro: Daniela Dias Hayashida Tomazela, RG 28.625.451-7
Membro: Adriana Viriato Godoy, RG 20.255.258-5
Secretária: Carmen Luiza da Silva, RG 28.355.207-4
Artigo 3º - A Comissão de Heteroidentificação especificada 

no Artigo 1º será composta pelos membros abaixo relacionados, 
sendo presidida pelo primeiro membro citado:

1) Celso Pereira Caricati, RG 7.561.363-3 SP
Suplente: Maria Nazaré Castilho, RG 30.808.034-8
2) Domingos Neves do Nascimento, RG 57.983.927-8
Suplente: Daniele Martins Tavares Tani, RG 44.500.317-0
3) João Helton dos Santos, RG 42.496.926-9
Suplente: Eduardo Adriano Rogatti, RG 47.986.984-4
Artigo 4º - As Comissões desenvolverão seus trabalhos, 

obedecendo aos preceitos legais e regulamentares de concursos 
públicos, sob a orientação da Coordenadoria de Recursos Huma-
nos do Estado – CRHE, da Secretaria de Fazenda e Planejamento.

Artigo 5º - A Comissão Especial de Concurso Público do 
Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu 
será responsável pela elaboração dos Editais de Abertura dos 
Concursos Públicos, definição dos pré-requisitos, perfil profissio-
nal, atribuições, conteúdo programático, julgamento e decisão 
de recursos e pedidos de revisão quando ocorrer, bem como terá 
as atribuições de comissão elaboradora e julgadora de provas, 
sendo responsável pela divulgação e quaisquer informações 
que sejam solicitadas no que se referem aos Concursos Públicos 
autorizados, em todas as suas fases, bem como na ocorrência de 
casos excepcionais.

Artigo 6º - A comissão de Heteroidentificação será respon-
sável pela verificação da veracidade da autodeclaração de que 
trata o § 2º do artigo 2º do Decreto nº 63.679, de 19/12/2018 e 
decisão, em juízo de retratação, com o auxílio da Coordenação 
de Políticas para a População Negra e Indígena, quando for o 
caso, dos pedidos de reconsideração interpostos por candidatos 
contra a decisão que constatar falsidade da autodeclaração, 
subsidiando as ações, bem como atendendo as delegações ema-
nadas pela Comissão Especial de Concurso Público especificada 
no artigo 5º.


