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III – prova de que é portador do título de Doutor, outorgado 

pela USP, por ela reconhecido ou de validade nacional;
IV – tese original ou texto que sistematize criticamente a 

obra do candidato ou parte dela, em português ou em inglês, 
em formato digital;

V – elementos comprobatórios do memorial referido no 
inciso II, tais como maquetes, obras de arte ou outros materiais 
que não puderem ser digitalizados deverão ser apresentados até 
o último dia útil que antecede o início do concurso;

VI – prova de quitação com o serviço militar para candida-
tos do sexo masculino;

VII – título de eleitor;
VIII – certidão de quitação eleitoral ou certidão circunstan-

ciada emitidas pela Justiça Eleitoral há menos de 30 dias do 
início do período de inscrições.

§ 1º - No memorial previsto no inciso II, o candidato deverá 
salientar o conjunto de suas atividades didáticas e contribuições 
para o ensino.

§ 2º - Não serão admitidos como comprovação dos itens 
constantes do memorial links de Dropbox ou Google Drive ou 
qualquer outro remetendo a página passível de alteração pelo 
próprio candidato.

§ 3º - Para fins do inciso III, não serão aceitas atas de defesa 
sem informação sobre homologação quando a concessão do 
título de Doutor depender dessa providência no âmbito da 
Instituição de Ensino emissora, ficando o candidato desde já 
ciente de que neste caso a ausência de comprovação sobre tal 
homologação implicará o indeferimento de sua inscrição.

§ 4º - Os docentes em exercício na USP serão dispensados 
das exigências referidas nos incisos VI e VII, desde que as 
tenham cumprido por ocasião de seu contrato inicial.

§ 5º - Os candidatos estrangeiros serão dispensados das 
exigências dos incisos VI, VII e VIII, devendo comprovar que se 
encontram em situação regular no Brasil.

§ 6º - No ato da inscrição, os candidatos portadores de 
necessidades especiais deverão apresentar solicitação para que 
se providenciem as condições necessárias para a realização 
das provas.

§ 7º - Não serão aceitas inscrições pelo correio, e-mail 
ou fax.

§ 8º - É de integral responsabilidade do candidato a realiza-
ção do upload de cada um de seus documentos no campo espe-
cífico indicado pelo sistema constante do link https://uspdigital.
usp.br/gr/admissao, ficando o candidato desde já ciente de que a

realização de upload de documentos em ordem diversa 
da ali estabelecida implicará o indeferimento de sua inscrição.

§ 9º - É de integral responsabilidade do candidato a 
apresentação de seus documentos em sua inteireza (frente e 
verso) e em arquivo legível, ficando o candidato desde já ciente 
de 3 que, se não sanar durante o prazo de inscrições eventual 
irregularidade de upload de documento incompleto ou ilegível, 
sua inscrição será indeferida.

§ 10 - Não será admitida a apresentação extemporânea 
de documentos pelo candidato, ainda que em grau de recurso.

2. As inscrições serão julgadas pela Congregação do Ins-
tituto de Biociências , em seu aspecto formal, publicando-se a 
decisão em edital.

3. As provas constarão de:
I – prova escrita – peso 1;
II – defesa de tese ou de texto que sistematize criticamente 

a obra do candidato ou parte dela – peso 3;
III – julgamento do memorial com prova pública de argui-

ção – peso 3;
IV – avaliação didática – peso 1.
§ 1º - A convocação dos inscritos para a realização das 

provas será publicada no Diário Oficial do Estado.
§ 2º - Os candidatos que se apresentarem depois do horário 

estabelecido não poderão realizar as provas.
§ 3º - A Comissão Julgadora se reunirá em sessão fechada, 

mediante utilização de sistema eletrônico seguro adotado pela 
Universidade, para:

1. a elaboração de listas de pontos e de temas;
2. a deliberação sobre eventual pedido de substituição de 

pontos ou de temas;
3. a elaboração do relatório final.
4. A todas as provas e etapas em que forem utilizados 

sistemas de videoconferência e outros meios eletrônicos de 
participação a distância aplicam-se as seguintes normas:

I – é de integral responsabilidade do candidato a disponi-
bilização de equipamentos e de conexão à internet adequados 
para sua participação em todas as provas e etapas do concurso;

II – aos examinadores que estejam a distância será permiti-
do avaliar e arguir nas mesmas condições que seriam oferecidas 
aos examinadores presentes no local do concurso;

III – as provas em que for utilizado sistema de videoconfe-
rência ou outros meios eletrônicos serão suspensas, caso verifi-
cado problema técnico que impeça a adequada participação de 
qualquer examinador ou do candidato;

IV – se a conexão não for restabelecida no prazo de trinta 
minutos, o concurso será suspenso;
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V – quando problemas técnicos interromperem qualquer 

prova, esta deverá ser retomada a partir do estágio em que 
ocorreu o problema técnico ou, havendo impossibilidade de 
retomada, deverá ser integralmente refeita;

VI – serão preservadas as provas finalizadas antes da ocor-
rência de problemas técnicos no sistema de videoconferência ou 
outro meio eletrônico;

VII – todas as ocorrências deverão ser registradas no 
relatório final.

5. A prova escrita, que versará sobre assunto de ordem geral 
e doutrinária, será realizada de acordo com o disposto no art. 
139, e seu parágrafo único, do Regimento Geral da USP e do art. 
2º da Resolução nº 7955/2020.

§ 1º - A prova será realizada apenas com a presença do 
candidato e do Presidente da Comissão Julgadora ou de outro 
examinador que pertença ao quadro da Unidade/órgão.

§ 2º - A comissão organizará uma lista de dez pontos, com 
base no programa do concurso e dela dará conhecimento aos 
candidatos, vinte e quatro horas antes do sorteio do ponto, 
sendo permitido exigir-se dos candidatos a realização de outras 
atividades nesse período.

§ 3º - O candidato poderá propor a substituição de pontos, 
imediatamente após tomar conhecimento de seus enunciados, 
se entender que não pertencem ao programa do concurso, 
cabendo à Comissão Julgadora decidir, de plano, sobre a proce-
dência da alegação.

§ 4º - Sorteado o ponto, inicia-se o prazo improrrogável de 
cinco horas de duração da prova.

§ 5º - Durante sessenta minutos, após o sorteio, será 
permitida a consulta a livros, periódicos e outros documentos 
bibliográficos.

§ 6º - As anotações efetuadas durante o período de consulta 
poderão ser utilizadas no decorrer da prova, devendo ser feitas 
em papel rubricado pelo Presidente da Comissão ou examinador 
interno à Unidade/órgão e anexadas ao texto final.

§ 7º - A prova, que será lida em sessão pública pelo candi-
dato, deverá ser reproduzida em cópias que serão entregues aos 
membros da Comissão Julgadora ao se abrir a sessão.

§ 8º - Cada prova será avaliada, individualmente, pelos 
membros da Comissão Julgadora.

6. A defesa pública de tese ou de texto elaborado será rea-
lizada por meio de sistemas de videoconferência e outros meios 
eletrônicos de participação a distância.

Parágrafo único – Na defesa pública de tese ou de texto 
elaborado, os examinadores levarão em conta o valor intrínseco 
do trabalho, o domínio do assunto abordado, bem como a 
contribuição original do candidato na área de conhecimento 
pertinente.

candidatos que se declararam pretos, partos ou indígenas e que 
tenham feito a opção pela utilização do sistema de pontuação 
diferenciada.

Ao candidato que vier a ser eliminado do Processo Seletivo 
Simplificado em virtude da constatação da falsidade da autodecla-
ração (ou seja, que constar da lista de CANDIDATOS NÃO ENQUA-
DRADOS NA CONDIÇÃO DECLARADA) é facultado, no prazo de 7 
(sete) dias, opor pedido de reconsideração, conforme orientações 
previstas no Capítulo VII do Edital de Abertura de Inscrições.

 CURSO: GESTÃO COMERCIAL
DISCIPLINA: GESTÃO DE RISCO
CANDIDATOS ENQUADRADOS NA CONDIÇÃO DECLARADA
Nº DE INSCRIÇÃO/NOME OU NOME SOCIAL/RG/CPF
4/ FERNANDO RODRIGUES DE AMORIM / 28.500.296–X / 

28535507884 
 FACULDADE DE TECNOLOGIA DE FERRAZ DE VASCONCE-

LOS – FERRAZ DE VASCONCELOS
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PROFESSOR DE 

ENSINO SUPERIOR, Nº 292/05/2021, - PROCESSO 105163/2021
PORTARIA DO DIRETOR DE FACULDADE DE TECNOLOGIA 

Nº 7, DE 25/02/2021
O Diretor da FACULDADE DE TECNOLOGIA DE FERRAZ DE 

VASCONCELOS, da cidade de FERRAZ DE VASCONCELOS, 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, com fundamento no artigo 6º da Deliberação 
CEETEPS 017/2015, expede a seguinte Portaria:

Artigo 1º - Ficam designados para compor a Comissão 
Específica do Processo Seletivo Simplificado, sem prejuízo de 
suas funções, os membros abaixo relacionados, sob a presidên-
cia do primeiro.

ANDREA ZOTOVICI , RG.: 23518105–5, PROFESSOR DE 
ENSINO SUPERIOR. (COORDENADOR DO CURSO)

ROGÉRIO PEREIRA DE SOUZA , RG.14.955.885-5, PROFES-
SOR DE ENSINO SUPERIOR.

RODRIGO BOSSINI TAVARES MOREIRA , RG.: 42721577-8, 
PROFESSOR DE ENSINO SUPERIOR.

Artigo 2º - Ficam designados para compor a Comissão de 
Verificação do Processo Seletivo Simplificado, sem prejuízo de 
suas funções, os membros abaixo relacionados, sob a presidên-
cia do primeiro.

ANDREA ZOTOVICI , RG.: 23518105–5, PROFESSOR DE 
ENSINO SUPERIOR.

ROGÉRIO PEREIRA DE SOUZA , RG.14.955.885-5, PROFES-
SOR DE ENSINO SUPERIOR .

DULCELINA CAMPOS NEVES DA COSTA , RG.: 15479967–1, 
DIRETOR DE SERVIÇO.

Artigo 3º – A participação dos membros de ambas as 
Comissões não demandará ônus para o CEETEPS.

Artigo 4º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.

 FACULDADE DE TECNOLOGIA GIULIANO CECCHETTINI - 
FATEC FRANCO DA ROCHA

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PROFESSOR 
DE ENSINO SUPERIOR, Nº 294/01/2021 – PROCESSO Nº 
103040/2021

EDITAL DE RETIFICAÇÃO DO RESULTADO DA ANÁLISE 
DO MEMORIAL CIRCUNSTANCIADO E CLASSIFICAÇÃO FINAL, 
PUBLICADO NO DOE DE 24/02/2021, SEÇÃO I, PÁGINA 219.

O Diretor da FACULDADE DE TECNOLOGIA FRANCO DA 
ROCHA, da cidade de FRANCO DA ROCHA, no uso das atri-
buições e competências conferidas por meio do artigo 10 da 
Deliberação CEETEPS 017/2015, de 16, publicada no DOE de 
18/07/2015, faz saber aos candidatos abaixo relacionados o 
resultado retificado da análise do memorial circunstanciado e 
classificação final do Processo Seletivo Simplificado:

CURSO: GESTÃO DE ENERGIA E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
DISCIPLINA: INGLÊS III CANDIDATO(S)
ONDE SE LÊ:
...
2/ DO NASCIMENTO / 201085446 / 12926615850 / 

123,6 / 6º
CANDIDATO(S) NÃO CLASSIFICADO(S):
Nº DE INSCRIÇÃO/RG/CPF/MOTIVO
5/199974640/11989247806/Não informou o link do Cur-

rículo Lattes ;
LEIA-SE:
...
2/ LUCIA MARIA DOS SANTOS/ 201085446 / 12926615850 

/ 123,6 / 6°
CANDIDATO(S) NÃO CLASSIFICADO(S): Nº DE INSCRIÇÃO/

RG/CPF/MOTIVO 5/199974640/11989247806/ Não efetuou 
upload do Memorial Circunstanciado no formato estabelecido 
no Edital de Abertura de PSS

** - 

 UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

 REITORIA

 CENTRO DE BIOLOGIA MARINHA
 Edital CEBIMar/001/2021
ABERTURA DE INSCRIÇÃO AO CONCURSO DE TÍTULOS E 

PROVAS VISANDO A OBTENÇÃO DO TÍTULO DE LIVRE DOCENTE, 
JUNTO A DIVISÃO DE ENSINO E PESQUISA DO CENTRO DE BIO-
LOGIA MARINHA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

O Diretor do Centro de Biologia Marinha da Universidade 
de São Paulo torna público a todos os interessados que aprova 
ad referendum do Conselho Deliberativo e que de acordo com a 
aprovação da Congregação do Instituto de Biociências, em sua 
459ª reunião ordinária de 26/02/2021, estarão abertas, pelo prazo 
de 15 (quinze) dias úteis, com início às 00:00 (horário de Brasília) 
do dia 10/03/2021 e término às 23:59 (horário de Brasília) do dia 
31/03/2021, as inscrições ao concurso público de títulos e provas 
para concessão do título de Livre Docente junto a Divisão de Ensi-
no e Pesquisa, na área de conhecimento “Ecologia e conservação 
de ambientes recifais” nos termos do art. 125, parágrafo 1º, do 
Regimento Geral da USP, e o respectivo programa que segue:

1. Diversidade biológica: padrões no tempo e no espaço em 
recifes de coral;

2. Fatores e recursos em ambientes recifais;
3. Estabilidade, resiliência e o papel de grupos funcionais 

em ambientes recifais;
4. Holobiontes e interações ecológicas em ambientes 

recifais;
5. Manejo pesqueiro em recifes de corais;
6. Efeitos de mudanças climáticas em recifes de corais;
7. Mapeamento de habitats e conectividade biológica em 

gradientes ao longo da plataforma continental;
8. Planejamento Sistemático para conservação e o papel de 

Áreas Marinhas Protegidas em ambientes recifais;
9. Ecologia e conservação de recifes mesofóticos;
10. Ferramentas de amostragem e avaliações de impacto 

ambiental em ambientes recifais.
O concurso será regido pelo disposto no Estatuto, no 

Regimento Geral da Universidade de São Paulo, no Regimento 
do Centro de Biologia Marinha da USP e nos artigos 2º e 3º da 
Resolução nº 7955/2020.

1. Os pedidos de inscrição deverão ser feitos, exclusiva-
mente, por meio do link https://uspdigital.usp.br/gr/admissao, 
no período acima indicado, devendo o candidato apresentar 
requerimento dirigido ao Diretor do Centro de Biologia Marinha 
da USP, contendo dados pessoais e área de conhecimento (espe-
cialidade) do Departamento a que concorre, acompanhado dos 
seguintes documentos:

I – documentos de identificação (RG e CPF ou passaporte);
II – memorial circunstanciado, em português ou em inglês, 

no qual sejam comprovados os trabalhos publicados, as ativida-
des realizadas pertinentes ao concurso e as demais informações 
que permitam avaliação de seus méritos, em formato digital;

19/ ALEXANDRE YASUDA MIGUELOTE/09997857/9/07049
209724/2º

18/ANDRE DINIZ ROSA DA SILVA/26676132-
–X/27713486836/3º

Quebra de Página
FATEC RIBEIRÃO PRETO – RIBEIRÃO PRETO
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO, NOS TERMOS DA 

DELIBERAÇÃO CEETEPS 17, DE 16/07/2015
EDITAL Nº 284/01/2021 – PROCESSO Nº 80675/2021
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 01, DIVULGADO NO DOE DE 

___/___/______, SEÇÃO I, PÁGINA(S) ______
DATA: 05/03/2021 – HORÁRIO: 14H30MIN
TERMO DE MANIFESTAÇÃO DO ACEITE DAS AULAS
CURSO: SISTEMAS BIOMÉDICOS
DISCIPLINA: FÍSICA APLICADA A MEDICINA II - 5ª FEIRA – 

DA 19H00 ÀS 22H30M
A manifestação da sessão de escolha e atribuição das 

aulas obedece rigorosamente a ordem de classificação. O(s) 
candidato(s) que não forem aproveitados aguardarão uma nova 
oportunidade de convocação.

LICENCIADO OU GRADUADO / Nº INSCRIÇÃO / NOME 
CANDIDATO / RG / CPF / CLASSIFICAÇÃO

ACEITO
NÃO ACEITO
NÃO COMPARECEU
ASSINATURA DO
CANDIDATO
COMPARECEU, MAS NÃO FOI APROVEITADO
CARLOS EDUARDO SANTI
ALEXANDRE YASUDA MIGUELOTE
ANDRE DINIZ ROSA DA SILVA
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
DECLARAÇÃO
Eu, ___________________________________, RG 

_____________________, classificado em _______ lugar no 
Processo Seletivo Simplificado – Edital nº 284/01/2021 – Proces-
so nº 80675/2021, na disciplina FÍSICA APLICADA A MEDICINA 
II, PARA FINS DE ADMISSÃO:

( ) não estar impedido de assumir as aulas, conforme dis-
posto 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.

RIBEIRÃO PRETO, 02 DE MARÇO DE 2021.
____________________________
Assinatura do candidato 
 FACULDADE DE TECNOLOGIA DE ARARAQUARA – ARA-

RAQUARA
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PROFESSOR DE 

ENSINO SUPERIOR, Nº 288/01/2021 – PROCESSO Nº 93309/2021
DESPACHO DO DIRETOR DE FACULDADE DE TECNOLOGIA 

DE 02/03/2021
O Diretor da FACULDADE DE TECNOLOGIA DE ARARA-

QUARA, da cidade de ARARAQUARA, no uso das atribuições e 
competências conferidas por meio do artigo 10 da Deliberação 
CEETEPS nº 017/2015, de 16, publicada no DOE de 18/07/2015, 
HOMOLOGA o Processo Seletivo Simplificado na disciplina 
FATOR HUMANO EM SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO, do curso 
SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO. 

 FATEC ARARAQUARA – ARARAQUARA
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PROFESSOR DE 

ENSINO SUPERIOR, Nº 288/02/2021, PROCESSO Nº 93434/2021
DESPACHO DO DIRETOR DE FACULDADE DE TECNOLOGIA 

DE 01/03/2021
O Diretor da FATEC Araraquara, da cidade de Araraquara, 

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, combinado com as disposições contidas 
no Capítulo XIII do Edital de Abertura de Inscrições, INDEFERE 
o recurso interposto por MARCELO PADOVAN, RG 41.088.750-
X, inscrito sob nº 14. Motiva o indeferimento do recurso a não 
apresentação de documentação comprobatória, de experiência 
profissional relevante de, pelo menos, 05 anos na área da disci-
plina. A íntegra da resposta ao recurso encontra-se disponível na 
Unidade de Ensino, podendo o candidato requerê-la mediante 
solicitação formalizada através do e-mail informado no Edital 
de Abertura de Inscrições, para ciência. 

 FACULDADE DE TECNOLOGIA DE ADAMANTINA – ADA-
MANTINA

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PROFESSOR 
DE ENSINO SUPERIOR, Nº 291/02/2021   – PROCESSO Nº 
79986/2021

EDITAL DE RESULTADO DA AFERIÇÃO DA VERACIDADE DA 
AUTODECLARAÇÃO

O Diretor da Fatec de Adamantina, da cidade de ADA-
MANTINA, faz saber aos candidatos abaixo relacionados o 
resultado da aferição da veracidade da autodeclaração, para os 
candidatos que se declararam pretos, partos ou indígenas e que 
tenham feito a opção pela utilização do sistema de pontuação 
diferenciada.

Ao candidato que vier a ser eliminado do Processo Seletivo 
Simplificado em virtude da constatação da falsidade da auto-
declaração (ou seja, que constar da lista de CANDIDATOS NÃO 
ENQUADRADOS NA CONDIÇÃO DECLARADA) é facultado, no 
prazo de 7 (sete) dias, opor pedido de reconsideração, conforme 
orientações previstas no Capítulo VII do Edital de Abertura de 
Inscrições.

 CURSO: GESTÃO COMERCIAL
DISCIPLINA: INOVAÇÃO E TECNOLOGIA NO AGRONEGÓCIO
CANDIDATOS ENQUADRADOS NA CONDIÇÃO DECLARADA
Nº DE INSCRIÇÃO/NOME OU NOME SOCIAL/RG/CPF
1/ FERNANDO RODRIGUES DE AMORIM / 28.500.296–X / 

28535507884
  
 FACULDADE DE TECNOLOGIA DE ADAMANTINA – ADA-

MANTINA
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PROFESSOR DE 

ENSINO SUPERIOR, Nº 291/03/2021 – PROCESSO Nº 79563/2021
DESPACHO DO DIRETOR DE FACULDADE DE TECNOLOGIA 

DE 02/03/2021
O Diretor da FACULDADE DE TECNOLOGIA DE ADAMAN-

TINA, da cidade de ADAMANTINA, no uso das atribuições e 
competências conferidas por meio do artigo 10 da Deliberação 
CEETEPS nº 017/2015, de 16, publicada no DOE de 18/07/2015, 
HOMOLOGA o Processo Seletivo Simplificado na disciplina PRO-
MOÇÃO E MERCHANDISING, do curso GESTÃO COMERCIAL.

  
 FACULDADE DE TECNOLOGIA DE ADAMANTINA – ADA-

MANTINA
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PROFESSOR 

DE ENSINO SUPERIOR, Nº 291/06/2021   – PROCESSO Nº 
79236/2021

EDITAL DE RESULTADO DA AFERIÇÃO DA VERACIDADE DA 
AUTODECLARAÇÃO

O Diretor da Fatec de Adamantina, da cidade de ADA-
MANTINA, faz saber aos candidatos abaixo relacionados o 
resultado da aferição da veracidade da autodeclaração, para os 

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.

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
BAIRRO: VILA NAIR - IPIRANGA
CIDADE: SÃO PAULO
CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM: EVENTOS
ÁREA(S) DA DISCIPLINA: LETRAS E LINGUÍSTICA
DISCIPLINA: INGLÊS VCARGA HORÁRIA E PERÍODO: – 2 

HORAS–AULA – MATUTINO
NÚMERO DE VAGAS: 01
CANDIDATO(S) CONVOCADO(S):
Nº INSCRIÇÃO / NOME / RG / CPF / CLASSIFICAÇÃO
1/ JORGE TENÓRIO FERNANDO / 18.588.981–5 / 

08211151898 / 1º
3/ ELIZABETE CAROLINA TENORIO CALDERON / 493644970 

/ 37916078805 / 2º
5/ LUCIANO PATERNEZ AMARAL MELLO / 28826485X / 

27814956897 / 3º
 FACULDADE DE TECNOLOGIA DO IPIRANGA PASTOR ENÉAS 

TOGNINI – SÃO PAULO
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PROFESSOR 

DE ENSINO SUPERIOR, Nº 204/02/2021 – PROCESSO Nº 
137018/2021

DESPACHO DO DIRETOR DE FACULDADE DE TECNOLOGIA 
DE 02/03/2021

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 nº 017/2015, de 16, publicada no DOE de 
18/07/2015, HOMOLOGA o Processo Seletivo Simplificado na 
disciplina INGLÊS III, do curso SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM 
ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS.

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

DELIBERAÇÃO CEETEPS 17, DE 16/07/2015
EDITAL Nº 276/01/2020 – PROCESSO Nº 323250/2020
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 1
O Diretor da FACULDADE DE TECNOLOGIA DE CAMPINAS, 

da cidade de CAMPINAS, 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 Informação 
Nº 143/2021– CESU, de 10/02/2021, CONVOCA o(s) candidato(s) 
abaixo relacionado(s), para a Sessão de Escolha de aulas, no 
dia 04/03/2021(QUINTA-FEIRA), às 14H00, 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 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 ou 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 
CAMPINAS

Endereço: AVENIDA CÔNEGO ROCCATO,593
Bairro: Jardim Santa Mônica – Cidade: CAMPINAS
DISCIPLINA E CURSO OFERECIDO NO EDITAL:
CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM: ANÁLISE E DESEN-

VOLVIMENTO DE SISTEMAS
Área(s) da Disciplina: CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO
Disciplina e carga horária: PROGRAMAÇÃO DE SCRIPTS - 4 

horas-aula
CONVOCA POR EQUIVALÊNCIA:
CURSO: ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
ÁREA DA DISCIPLINA EQUIVALÊNCIA: CIÊNCIA DA COM-

PUTAÇÃO
DISCIPLINA E CARGA HORÁRIA: PROGRAMAÇÃO WEB – 4 

horas- aula- Matutino
Nº INSCRIÇÃO / NOME / RG / CPF / CLASSIFICAÇÃO
2/ AUSTERLI NUNES VIEIRA / MG-159.795 / 163.731.546-

53 / 1º
1/ WAGNER JOSÉ DA SILVA / 28.085.955-7 / 269.348.278-

05 / 2º
3/ SILVIA ELISABETH SAUAIA LOPES / 11.108.983 / 

560.979.136-72 / 3º
 FATEC RIBEIRÃO PRETO – RIBEIRÃO PRETO
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO, NOS TERMOS DA 

DELIBERAÇÃO CEETEPS 17, DE 16/07/2015
EDITAL Nº 284/01/2021 – PROCESSO Nº 80675/2021
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 01
O Diretor da FATEC RIBEIRÃO PRETO, da cidade de RIBEI-

RÃO PRETO, 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, CONVOCA o(s) candidato(s) 
abaixo relacionado(s), para a Sessão de Escolha de aulas, no dia 
05/03/2021, às 14h30min, 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 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 ou 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: FATEC RIBEIRÃO PRETO
ENDEREÇO: AVENIDA PIO XII, Nº 1255
BAIRRO: VILA VIRGÍNIA
CIDADE: RIBEIRÃO PRETO
CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM: SISTEMAS BIO-

MÉDICOS
ÁREA(S) DA DISCIPLINA:
ENGENHARIA E TECNOLOGIA BIOMÉDICA / FÍSICA
Quebra de Página
DISCIPLINA E CARGA HORÁRIA:
FÍSICA APLICADA A MEDICINA II - 5ª FEIRA – DA 19H00 

ÀS 22H30M
NÚMERO DE VAGAS: 01
CANDIDATO(S) CONVOCADO(S):
Nº INSCRIÇÃO / NOME / RG / CPF / CLASSIFICAÇÃO
2/CARLOS EDUARDO SANTI/181707792/13781382877/1º


