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meio da Portaria CEETEPS-GDS nº 914, de 14, publicada no DOE 
de 15/01/2015, republicada no DOE de 28/01/2015 e o Capítulo 
XIII do Edital de abertura de inscrições, em análise ao recurso 
interposto por ANDREY PELICER TARICHI, RG 28.112.879-0, 
inscrito sob o nº 01, tendo em vista que o aludido Edital esta-
belece, em seu Capítulo X – Das Provas, Incisos 7.1 e 7.1.2, 
conforme segue:

7.1. Considerar-se-á para a prova de títulos, os cursos de 
especialização (lato sensu), pós-graduação em nível de mes-
trado e de doutorado, concluídos até o término do período de 
inscrição, desde que:

7.1.2. Relacionado a área do componente curricular em 
concurso, quando integrar a parte diversificada do ensino médio 
ou a educação profissional técnica de nível médio.

INDEFERE o argumento apresentado quanto à TITULAÇÃO, 
tendo em vista que o objeto do referido Concurso Público é o 
componente curricular Contabilidade do Agronegócio, do curso 
de Técnico em Contabilidade, e o título apresentado é o de MES-
TRE EM ENGENHARIA DA PRODUÇÃO – Área de Concentração: 
Gestão Estratégica e Operacional da Produção, não estando, 
portanto, incluído no Catálogo de Requisitos de Titulação.

INDEFERE o argumento apresentado quanto ao tempo de 
experiência profissional, pois este não é item de avaliação.

 ETEC PHILADELPHO GOUVÊA NETTO – SÃO JOSÉ DO RIO 
PRETO/SP

CONCURSO PÚBLICO DE PROFESSOR DE ENSINO MÉDIO E 
TÉCNICO – EDITAL Nº 098/01/2017 – PROCESSO Nº 2412/2017

AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL CONSTANTE DO PRO-
CESSO Nº 7.184-15 (SGP-178.338-16) PUBLICADA EM DOE DE 
18/01/2017, SEÇÃO I, PÁGINA 41.

DESPACHO DO DIRETOR DE ESCOLA TÉCNICA DE 
19/10/2017.

O Diretor de Escola Técnica da ETEC Philadelpho Gouvêa 
Netto, no uso das atribuições e competências conferidas por 
meio da Portaria CEETEPS-GDS nº 914, de 14, publicada no DOE 
de 15/01/2015, republicada no DOE de 28/01/2015 e o Capítulo 
XIII do Edital de abertura de inscrições, em análise ao recurso 
interposto por FABRÍCIO HENDER INOUE, RG 44.322.971-5, 
inscrito sob o nº 02, tendo em vista que o aludido Edital esta-
belece, em seu Capítulo III – Dos Requisitos de Titulação, Inciso 
2, conforme segue:

2. Para os componentes curriculares da Base Nacional 
Comum e Parte Diversificada do Ensino Médio, comprovar ser 
portador de licenciatura ou equivalente desde que previsto no 
requisito, para ser enquadrado na titulação “Licenciado”.

INDEFERE o argumento apresentado quanto à REQUISITOS 
DE TITULAÇÃO da candidata classificada em 1º (primeiro) lugar, 
pois a mesma, além da titulação informada pelo requerente, 
apresentou também o certificado de PROGRAMA ESPECIAL 
DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA DE DOCENTES – LICENCIATURA 
PLENA EM FÍSICA.

Ainda em análise, o mesmo Edital estabelece, em seu Capí-
tulo X – Das Provas, Incisos 7.1 e 7.1.1, conforme segue:

7.1. Considerar-se-á para a prova de títulos, os cursos de 
especialização (lato sensu), pós-graduação em nível de mes-
trado e de doutorado, concluídos até o término do período de 
inscrição, desde que:

7.1.1. Vinculado ao componente curricular em concurso 
quando integrar a base nacional comum do ensino médio, ou.

INDEFERE o argumento apresentado quanto à TITULAÇÃO 
da candidata classificada em 1º (primeiro) lugar, uma vez que as 
titulações apresentadas pela mesma são vinculadas ao compo-
nente curricular objeto deste Concurso Público.

 ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL DE ARAÇATUBA – ARAÇA-
TUBA

CLASSE DESCENTRALIZADA
CONCURSO PÚBLICO DE PROFESSOR DE ENSINO MÉDIO E 

TÉCNICO – EDITAL Nº 165/07/2017 - PROCESSO Nº 5295/2017 
- CÓDIGO DO PORTAL Nº 7141

AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL CONSTANTE DO PRO-
CESSO CEETEPS Nº 7.184-15 (SGP-178.338-16), PUBLICADA NO 
DOE DE 18/01/2017, SEÇÃO I, PÁGINA 41

DESPACHO DO DIRETOR DE ESCOLA TÉCNICA DE 
30/10/2017.

O Diretor da ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL DE ARAÇATUBA, 
da cidade de ARAÇATUBA, no uso das atribuições e compe-
tências conferidas por meio da Portaria CEETEPS-GDS nº 914, 
de 14, publicada no DOE de 15/01/2015, republicada no DOE 
de 28/01/2015, HOMOLOGA o Concurso Público de Professor 
de Ensino Médio e Técnico, no componente curricular Análise 
Ergonômica do Trabalho

 ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL PROFESSOR FAUSTO MAZZO-
LA – AVARÉ

PROCESSO SELETIVO DE DOCENTES, NOS TERMOS DO 
COMUNICADO CEETEPS N° 1/2009, E SUAS ALTERAÇÕES.

AVISO N° 145/01/2017 - PROCESSO Nº 0005229/2017 - 
CÓDIGO DO PORTAL Nº 7022

AVISO DE CONVOCAÇÃO Nº 1
O Diretor da ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL PROFESSOR 

FAUSTO MAZZOLA, considerando a ocorrência de aulas, CON-
VOCA o candidato abaixo relacionado, para escolha de aulas, 
nos dias e horário indicado.

O candidato convocado comparecerá com documento de 
identidade ou far-se-á representar por procurador constituído, 
munido de documento de identidade do procurador.

A escolha e atribuição de aulas obedecerá rigorosamente 
a preferência de titulação e a ordem de classificação final, 
respeitando o disposto no item 6, do inciso VII do Comunicado 
CEETEPS nº 1/2009. O candidato só poderá escolher e ter aulas 
atribuídas no componente e/ou componente constante de um 
grupo de componentes curriculares que se inscreveu e obteve 
êxito, exceto na situação prevista no subitem 7.1, do mesmo 
inciso, com alterações introduzidas pelo Comunicado CEETEPS 
- 5, de 29, publicado no DOE de 30.10.2009. Escolhidas e atri-
buídas as aulas o candidato não aproveitado aguardará nova 
oportunidade de convocação.

O candidato que não atender à convocação para formalizar 
a contratação, terá exaurido os direitos decorrentes de sua 
habilitação no processo seletivo.

 - Observar-se-á para o início do exercício o disposto no item 
9 do inciso VII do Comunicado CEETEPS nº 1/2009.

Local: ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL PROFESSOR FAUSTO 
MAZZOLA

Endereço: RUA ÁLVARO LEMOS TÔRRES,561
Bairro: PARQUE RES. BRABANCIA I
Cidade: AVARÉ
Telefone: (14) 3732-5855/6216 e-mail: E145OP@CPS.

SP.GOV.BR
WWW.ETECAVARE.COM.BR
COMPONENTE CURRICULAR: 2 - FILOSOFIA (BASE NACIO-

NAL COMUM/ ETIM)(ADMINISTRAÇÃO INTEGRADO AO ENSINO 
MÉDIO)

Nº AULAS: 1 - AULAS EM SUBSTITUIÇÃO
MOTIVO DO SURGIMENTO DAS AULAS: AFASTAMENTO 

PARA DESENVOLVER PROJETO
PERIODO DAS AULAS: MATUTINO
LICENCIADO
NOME/ RG/ CPF/ CLASSIFICAÇÃO FINAL
ANTONIO SOARES DE CAMARGO JUNIOR / 42.670.117-3 

/ / 1°
PERÍODO PARA COMPARECIMENTO: 31/10/2017 E 

06/11/2017 A 08/11/2017
HORÁRIO: 08H00
 ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL DE CUBATÃO – CUBATÃO
PROCESSO SELETIVO DE DOCENTES, NOS TERMOS DO 

COMUNICADO CEETEPS N° 1/2009, E SUAS ALTERAÇÕES.
AVISO N° 181/04/2017 - PROCESSO Nº 3900/2017 - CÓDI-

GO DO PORTAL Nº 6800.

Assinatura da Candidata
Obs.: Deverá entregar este requerimento devidamente 

preenchido e assinado juntamente com cópia da certidão de 
nascimento do lactente e do documento de identidade com foto 
do adulto responsável por sua guarda no decorrer das Provas. 

ANEXO V – A QUE SE REFERE O SUBITEM 2.1, DO ITEM 2, 
DO CAPÍTULO VII – DA REDUÇÃO OU ISENÇÃO DA TAXA DE 
INSCRIÇÃO, DO EDITAL Nº 257/26/2017

Declaro, sob as penas da Lei, para fins de Redução/Isenção 
de taxa de inscrição no Concurso Público de Professor de Ensino 
Superior Edital nº 257/26/2017, que:

Redução da taxa de inscrição (Nos termos da Lei 12.782, 
de 20/12/2007):

( ) percebo remuneração mensal inferior a 2 (dois) salários 
mínimos;

( ) estou desempregado;
( ) sou aluno regularmente matriculado em quaisquer cursos 

dispostos no Item 1 do Capítulo VII – Da redução ou isenção da 
taxa de inscrição, do Edital de Abertura de Inscrições.

Isenção da taxa de inscrição (Nos Termos da Lei Estadual 
12.147, de 12/12/2005):

( ) doei sangue no mínimo 3 (três) vezes nos últimos 12 
(doze) meses.

Estou ciente de que se acaso verifique má-fé de minha 
parte, a qualquer momento, serei eliminado do Concurso Público 
e estarei sujeito às penalidades previstas na legislação em vigor.

_______________, __ de __________ de __
Nome: ______________________________
RG.: _________ CPF: ______________
___________________________________
Assinatura do Requerente
Obs.: O Requerente deverá protocolar este formulário, 

devidamente preenchido e assinado, juntamente com a docu-
mentação estabelecida no Capítulo VII do Edital de Abertura 
de Inscrições. 

ANEXO VI – A QUE SE REFERE O ITEM 4, DO CAPÍTULO VIII 
– DAS INSCRIÇÕES E PARTICIPAÇÃO DOS CANDIDATOS COM 
DEFICIÊNCIA, DO EDITAL Nº 257/26/2017

Eu, ______________________________, portador da 
Célula de Identidade RG nº _________ e inscrito no CPF sob nº 
______________, venho, à presença desta Comissão Especial 
de Concurso Público, requerer a aplicação das Provas do Concur-
so Público Edital nº 257/26/2017 na forma ou condição especial 
abaixo descrita.

Descrição de ajudas técnicas ou condições especiais:
______________________________
Nestes Termos,
Pede deferimento.
Em ___/___/_____
______________________________
Assinatura do Candidato
Obs.: O laudo médico juntamente com este anexo preen-

chido deve ser protocolado na Unidade até o último dia das 
inscrições. 

ANEXO VII – A QUE SE REFERE O ITEM 4,
DO CAPÍTULO X – DAS PROVAS, DO EDITAL Nº 257/26/2017
EMENTAS E BIBLIOGRAFIAS DA DISCIPLINA EM CON-

CURSO.
DISCIPLINA: VENTILAÇÃO GERAL
OBJETIVO:Identificar técnicas de controle das correntes 

de ar a serem introduzidas ou retiradas de um recinto afim de 
mantê-lo salubre, com o mínimo de perdas de energia.Projetar, 
planejar e coordenar a instalação de equipamentos e sistemas 
de ventilação de acordo com normas técnicas e de segurança.

EMENTA: Conceitos Fundamentais; Psicrometria aplicada a 
ventilação; Ventilação geral; Ventilação diluidora. Classificação 
dos sistemas de ventilação. Tipos de ventilação; Ventiladores 
e exaustores forma construtiva e seleção mediante catálogos 
técnicos. Principais tipos de coletores. Noções sobre transporte 
pneumático. Cálculo de dutos. Seleção dos equipamentos. 
Detalhes de projeto. Balanceamento e testes das instalações. 
Utilização de sala ambiente para as aulas de teóricas e práticas.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
Archibald Joseph, MACINTYRE. Ventilação industrial e con-

trole da poluição. Rio de Janeiro: LTC, 1990.
MESQUISTA, A. L. S. GUIMARÃES, F. A e NEFUSSI, NELSON. 

Engenharia de Ventilação Industrial. São Paulo: Edgar Blucher/
Cetesb – 1985.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
BIRD, STEWART, LIGHTFOOT.. Fenômenos de Transporte. 2a 

Ed. LTC. 2002.
CLEZAR, C. A.; Nogueira, A C. R; Ventilação Industrial. São 

Paulo, 1996.
BLANES, O. Manual de instalações de ventilação e climatiza-

ção. Lisboa: Plátano, 1981.
BATURIN, V.V. Fundamentos de ventilación industrial. Barce-

lona: Editora Labor s. a., 1976.
 
ANEXO VIII – A QUE SE REFERE O ITEM 9,
DO CAPÍTULO XII – DA CLASSIFICAÇÃO, CRITÉRIOS DE 

DESEMPATE,
CONVOCAÇÃO E DA ADMISSÃO, DO EDITAL Nº 257/26/2017
DOCUMENTAÇÃO A QUE ALUDE O MANUAL DE RECURSOS 

HUMANOS
1. Currículo atualizado (simplificado);
2. Declaração de Situação Funcional (modelo fornecido 

pela Unidade);
3. Declaração de Acumulação de Cargo/Função, quando for 

o caso (modelo fornecido pela Unidade);
4. Declaração informando se possui ou não antecedentes 

criminais (modelo fornecido pela Unidade);
5. Declaração de Dependentes para fins de desconto do 

Imposto de Renda na Fonte (modelo fornecido pela Unidade);
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.

*
 ETEC PHILADELPHO GOUVÊA NETTO – SÃO JOSÉ DO RIO 

PRETO/SP
CONCURSO PÚBLICO DE PROFESSOR DE ENSINO MÉDIO E 

TÉCNICO – EDITAL Nº 098/03/2017 – PROCESSO Nº 2414/2017
AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL CONSTANTE DO PRO-

CESSO Nº 5.976/2014 (SGP-10.908-15) PUBLICADA EM DOE DE 
26/05/2015, SEÇÃO I, PÁGINA 1.

DESPACHO DO DIRETOR DE ESCOLA TÉCNICA DE 
19/10/2017.

O Diretor de Escola Técnica da ETEC Philadelpho Gouvêa 
Netto, no uso das atribuições e competências conferidas por 

público, não poderá beneficiar-se de uma nova convocação 
neste certame.

CAPÍTULO XV
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
1. A inscrição importará ao candidato o pleno conhecimento 

das disposições do Edital e na aceitação tácita das condições 
tais como se acham nele estabelecidas.

1.1. Objetivando garantir os princípios básicos que regem a 
Administração Pública, dentre eles, o de moralidade e impesso-
alidade, poderá a responsabilidade da realização do Concurso 
Público ser atribuída à Direção de outra Unidade de Ensino, 
devendo necessariamente a execução das provas ocorrer nas 
instalações da Unidade de Ensino para qual se destina o 
Certame;

1.2. Verificada a necessidade da realização do Concurso 
Público ser atribuída à Direção de outra Unidade de Ensino, os 
candidatos inscritos deverão ser comunicados de tal situação, 
mediante ato da Comissão Especial de Concurso Público da 
Fatec para qual se destina o Certame, a ser divulgado no Diário 
Oficial do Estado, e nas dependências da Unidade de Ensino.

2. A inexatidão das afirmativas ou irregularidades de docu-
mentos, ainda que verificadas posteriormente à homologação do 
concurso, eliminará o candidato, independentemente de qual-
quer resultado obtido na(s) prova(s), sem prejuízo das sanções 
penais aplicáveis à falsidade de declaração.

3. Caberá ao candidato comprovar que o diploma ou 
certificado seja proveniente de curso reconhecido, credenciado 
ou recomendado e, quando realizados no exterior, revalidado 
por Universidade ou Instituição Oficial, credenciada pelo órgão 
competente.

4. 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.

4.1. Em logrando êxito no Certame, o estrangeiro que não 
cumprir as exigências previstas nas alíneas “a”, “b” e “c”, do 
subitem 2.1.2, do item 2 do Capítulo V, será desclassificado e 
excluído do mesmo.

5. A Comissão Especial de Concurso Público poderá a qual-
quer momento solicitar ao candidato a apresentação, esclareci-
mento ou informações sobre os documentos previstos no Edital.

6. O prazo de validade do concurso público será de 2(dois) 
anos, a partir da data de homologação, em DOE, podendo ser 
prorrogado por igual período, a critério da Direção da Unidade 
de Ensino.

7. O candidato que aceitar as aulas oferecidas, mas não 
entrar em exercício ou não entregar a documentação para 
formalizar a admissão, no prazo estipulado, terá exaurido os 
direitos decorrentes de sua habilitação no concurso.

8. Em hipótese alguma será devolvido o valor pago pela 
inscrição, salvo em caso de cancelamento do concurso.

9. Edital na íntegra encontra-se afixado nas dependências 
da Unidade de Ensino.

10. As Deliberações CEETEPS Nºs 009/2015, 24/2015 e 
31/2016, estão disponíveis no site do CEETEPS e nas dependên-
cias da Unidade.

 
ANEXO I – A QUE SE REFERE O ITEM 1, DO CAPÍTULO I – 

DISPOSIÇÕES INICIAIS, DO EDITAL Nº 257/26/2017
CRONOGRAMA
1. Do período de Inscrição: : 06/11/2017 à 20/11/2017
2. Do período provável para divulgação em DOE da 

designação da Comissão Específica do Concurso 01/12/2017 a 
21/12/2017

3. Do período provável para divulgação em DOE do Edital 
de Deferimento e Indeferimento de Inscrições 15/12/2017 a 
28/02/2018

4. Do período provável para realização da Prova Disser-
tativa (Exame de Conhecimentos Específicos): 01/01/2018 a 
28/02/2018

5. Do período provável para realização da Prova Objetiva 
(Exame Didático): 01/01/2018 a 28/02/2018

6. Do período provável da publicação em DOE do Edital de 
Resultado do Exame de Conhecimento Especifico, Exame Didá-
tico, do Memorial Circunstanciado (Títulos) E Classificação Final: 
01/03/2018 a 15/03/2018

7. Do período provável da divulgação em DOE do despacho 
do Diretor de Faculdade de Tecnologia homologando o Concurso 
Público: 15/03/2018 a 31/03/2018

8. Do período provável da publicação em DOE de Edital de 
Convocação:

01/04/2018 a 30/04/2018
9. Os prazos e procedimentos para interposição de recursos 

encontram-se dispostos no Capítulo XIII do presente Edital. 
ANEXO II – A QUE SE REFERE ITEM 5
DO CAPÍTULO II – DO EMPREGO PÚBLICO DE PROFESSOR 

DE ENSINO SUPERIOR, DO EDITAL Nº 257/26/2017
ATRIBUIÇÕES DO EMPREGO PÚBLICO
I - Elaborar o cronograma de suas atividades, submetendo-

-o à aprovação do Departamento ou Coordenadoria de Curso;
II - Ministrar o ensino da (s) disciplina(s) que Ihe for(em) 

atribuída(s), assegurando o cumprimento integral do(s) 
programa(s) e carga(s) horária(s);

III - Aplicar os instrumentos de avaliação e analisar os resul-
tados apresentados pelos alunos, bem como planejar estratégias 
de recuperação de aprendizagem nas situações pertinentes;

IV - Entregar à Secretaria os resultados das avaliações 
do aproveitamento escolar nos prazos fixados, após devida 
inserção desses resultados no Sistema Integrado de Gestão 
Acadêmica - SIGA;

V - Votar nas situações previstas no Regimento das Fatecs.
VI - Participar das reuniões e trabalhos dos órgãos cole-

giados a que pertencer e das comissões para as quais for 
designado;

VII - Observar o regime disciplinar previsto em lei.
 
ANEXO III – A QUE SE REFERE O ITEM 5, DO CAPÍTULO 

V – DAS INSCRIÇÕES E CONDIÇÕES, DO EDITAL Nº 257/26/2017
Eu, ______________________________, portador da 

Célula de Identidade RG nº _________ e inscrito no CPF sob nº 
______________, venho, à presença desta Comissão Especial 
de Concurso Público, solicitar em conformidade com o Decreto 
nº 55.588, de 17/03/2010, a inclusão e uso do meu nome social, 
para todos os fins de tratamento relacionados ao Concurso 
Público de Professor de Ensino Superior Edital nº 257/26/2017.

Nome Social: ___________________________
Nestes Termos,
Pede deferimento.
_______________, __ de __________ de ____
______________________________________
Assinatura do Requerente
Obs.: Este requerimento preenchido deve ser protocolado na 

Fatec até o último dia das inscrições. 
ANEXO IV – A QUE SE REFERE O SUBITEM 6.3., DO ITEM 6, 

DO CAPÍTULO V – DAS INSCRIÇÕES E CONDIÇÕES, DO EDITAL 
Nº 257/26/2017

Eu, _______________________, portadora da Célula 
de Identidade RG nº _________ e inscrita no CPF sob nº 
______________, venho, à presença desta Comissão Especial 
de Concurso Público, solicitar amamentar meu filho(a) durante 
a realização das provas do Concurso Público de Professor de 
Ensino Superior Edital nº 257/26/2017.

E indico para guarda:
Nome: ______________________________
RG: ___________ CPF: ______________
Nestes Termos,
Pede deferimento.
Em ___/___/_____
______________________________

2.7. Para atender os dispositivos mencionados anteriormen-
te, a Unidade de Ensino se valerá da ficha de inscrição e da cópia 
do documento de identidade.

3. No prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data da 
publicação das listas de classificação, os candidatos com defi-
ciência deverão se submeter à perícia médica para verificação 
da compatibilidade de sua deficiência com o exercício das 
atribuições do emprego.

4. 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 em um prazo de 5 (cinco) 
dias úteis, após o respectivo exame.

5. Concluídos os exames a que se referem os itens 3 e 4, o 
candidato deverá apresentar os respectivos laudos, no prazo de 
3 (três) dias úteis, contados da data de sua expedição.

6. Findo o prazo estabelecido no item anterior, serão publi-
cadas no Diário Oficial do Estado as listas de classificação geral 
e especial, das quais serão excluídos os candidatos portadores 
de deficiência, considerados inaptos na inspeção médica.

7. O candidato, cuja deficiência não for configurada ou 
deixar de entregar o laudo no prazo estabelecido no item 5, 
constará apenas na lista de classificação geral.

8. Após a publicação da homologação do concurso em 
DOE, o Diretor da Unidade de Ensino convocará por meio 
de Edital divulgado em DOE, o(s) candidato(s) aprovado(s) e 
classificado(s) para atribuição de aulas, observado o número de 
vaga(s) oferecida(s) no certame.

8.1. A convocação e atribuição de aulas para admissão 
deverá recair no 1º colocado aprovado, obedecendo à classifica-
ção em ordem decrescente das médias finais obtidas;

8.2. Caso haja desistência, o critério para convocação do(s) 
candidato(s) obedecerá ao mesmo princípio, convocando-se o 2º 
colocado, e assim sucessivamente;

8.3. O candidato que não atender à convocação da unidade 
de origem do certame, recusar as aulas oferecidas, deixar de 
entregar todas as documentações para formalização da admis-
são ou deixar de entrar em exercício, terá exaurido todos os 
direitos decorrentes da sua habilitação no concurso;

8.4. O candidato que, por ocasião da convocação aceitar as 
aulas oferecidas, porém no ato da entrega das documentações 
para formalização da admissão não comprovar possuir o requisi-
to de titulação descrito no Capítulo III deste Edital, terá exaurido 
todos os direitos decorrentes de sua habilitação no concurso;

8.5. O candidato que declinar totalmente das aulas ofereci-
das assinará o Termo de Desistência.

9. A Portaria de admissão, com publicação em DOE, é 
providenciada somente após o cumprimento das exigências de 
documentações previstas neste Edital, as que declarou possuir 
à época da inscrição e ainda, aquelas solicitadas pelo órgão 
administrativo da Unidade de Ensino, descritas no Manual de 
Recursos Humanos, e que constitui o ANEXO VIII deste Edital.

9.1. O início do exercício é condicionado à entrega do 
atestado de Saúde Ocupacional, e, ainda, a publicação em DOE 
do Ato Decisório, em caso de encontrar-se em acumulação 
remunerada, nos termos do inciso XVI do artigo 37 da Consti-
tuição Federal.

10. Ao candidato aprovado no concurso que mantenha 
vínculo empregatício com o CEETEPS, mediante preenchimento 
do emprego público permanente de Professor de Ensino Superior 
em uma FATEC, observado o disposto no item 9 do presente 
Capítulo terá:

10.1. O contrato de trabalho alterado para indeterminado, 
quando for por tempo determinado;

10.2. Ampliação de carga horária quando for ocupante de 
emprego público permanente;

11. O candidato admitido assinará contrato de experiência, 
de 90 (noventa) dias, na forma disposta na CLT.

CAPÍTULO XIII
DOS RECURSOS
1. O prazo para interposição dos recursos será de 3(três) 

dias úteis após a concretização do evento que lhes disser respei-
to, tendo como termo inicial o 1º(primeiro) dia útil subsequente 
a data de ocorrência da publicação de cada uma das fases do 
concurso em Diário Oficial do Estado, no horário das 13h00 às 
20h00.

1.1. - O recurso interposto pelo candidato deverá ser entre-
gue e protocolizado na Unidade de Ensino onde se inscreveu, e 
na hipótese da ocorrência das situações previstas nos subitens 
1.1 e 1.2, do item 1, do Capítulo XV do presente Edital, o recurso 
deverá ser dirigido ao Diretor da Fatec que assumir a responsa-
bilidade pela continuidade do certame;

1.2. - O recurso deverá ser entregue em duas vias (original 
e cópia).

2. O recurso, devidamente fundamentado, deverá ser dirigi-
do ao Diretor da Unidade de Ensino.

2.1. Cada questão ou item deverá ser apresentado em folha 
separada, com argumentação lógica e consistente.

3. Admitir-se-á um único recurso por candidato para cada 
etapa do concurso, desde que devidamente fundamentado.

4. Somente serão apreciados os recursos interpostos dentro 
do prazo, expressos em termos adequados e respeitosos, e que 
apontem circunstâncias que os justifiquem.

5. O recurso interposto por procurador só será aceito se esti-
ver acompanhado do respectivo instrumento de mandato e de 
cópia reprográfica do documento de identidade do procurador.

6. Não serão aceitos recursos interpostos por via postal, fax, 
internet, telegrama ou outro meio que não seja o especificado 
neste Edital, que não contenham os elementos determinados 
nos itens anteriores ou que estejam fora do prazo estipulado no 
item 1 deste Capítulo.

7. A apreciação do recurso é de competência do Diretor da 
Unidade de Ensino, cuja decisão é publicada no DOE.

8. O candidato tomará conhecimento do resultado do 
recurso via DOE.

9. Na hipótese de anulação de questão(ões), o(s) ponto(s) 
relativo(s) será(ão) atribuído(s) a todos os candidatos que pres-
taram a prova correspondente.

10. Não caberão recursos adicionais aos recursos interpos-
tos, sendo o Diretor da Unidade de Ensino soberano em suas 
decisões.

11. Em função dos recursos impetrados e das decisões 
emanadas pelo Diretor da Unidade de Ensino, poderá haver 
alterações nas publicações das etapas constantes do concurso, 
antes de sua homologação.

12. Na existência de recursos que inviabilize a realização da 
prova na data fixada, a nova data deverá ser estabelecida para 
após a resolução definitiva dos recursos impetrados e, neste 
caso, caberá a Unidade de Ensino responsável pelo concurso, 
avisar aos candidatos a nova data fixada para a realização da 
prova.

CAPÍTULO XIV
DO APROVEITAMENTO DOS CANDIDATOS REMANESCEN-

TES
1. O candidato aprovado e não aproveitado inicialmente 

na Unidade de Ensino de origem do Certame poderá ser apro-
veitado em outra Fatec do CEETEPS, a critério dos Diretores das 
Unidades.

1.1. O Edital de convocação será providenciado pela Uni-
dade de Ensino responsável pelo concurso e obedecerá a ordem 
de classificação;

1.2. O candidato que recusar o emprego público ou não 
comparecer na data prevista para a manifestação na outra 
unidade de ensino não perderá o direito à nova convocação na 
Unidade de Ensino em que foi aprovado;

1.3. O candidato admitido neste termo perderá o direito à 
vaga na Unidade de Ensino em que foi aprovado, assumindo o 
ônus decorrente de sua aceitação;

1.4. O candidato que vier a ser admitido nesta condição, 
por ter exercido o direito decorrente da habilitação no certame 
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