148 – São Paulo, 131 (84)
Nº de Inscrição/Nome (ou Nome Social)/RG/CPF/Nota do
Exame de Memorial Circunstanciado
1/ THIARA ATAÍDE SODRÉ / MG–14.297.241 / 07463245616
/ 48,875
4/ ROSEANE BARCELLOS MARQUES / 506948213 /
03071436785 / 33
2/ THALES ADRIANO GAZZOLA RODRIGUES / 432484097 /
44204572871 / 6,875
3/ MARIANA NUNES DE ASSIS / 50160217–3 / 41280140879 / 6
Relação dos temas para a Prova de Métodos Pedagógicos
Temas:
tema 1:
influencia das relações preço, oferta e demanda.
tema 2:
teoria monetária e sistema financeiro: inflação e taxa de
juros.
tema 3:
as forças de mercado da oferta e da demanda.
Duração máxima da aula: 15 MINUTOS
Data: 14/05/2021
Horário: 09:00 hs
O candidato que não entregar as 3 (três) vias do plano de
aula (referente ao tema sorteado) aos membros da Banca Examinadora obterá nota 0 (zero), sendo considerado não aprovado
e, por consequência, eliminado do Processo Seletivo Simplificado
(conforme itens 3.2 e 5 do Capítulo VIII do Edital de Abertura
de Inscrições).
*
FACULDADE DE TECNOLOGIA DE AMERICANA – AMERICANA
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PROFESSOR
DE ENSINO SUPERIOR, Nº 004/06/2021 – PROCESSO Nº
254366/2021
EDITAL DE RESULTADO DA ANÁLISE DO MEMORIAL CIRCUNSTANCIADO E CLASSIFICAÇÃO FINAL
O Diretor da FACULDADE DE TECNOLOGIA DE AMERICANA,
da cidade de AMERICANA, 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, faz saber
aos candidatos abaixo relacionados o resultado da análise
do memorial circunstanciado e classificação final do Processo
Seletivo Simplificado:
CURSO: CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM LOGÍSTICA
DISCIPLINA: SIMULAÇÃO EM LOGÍSTICA
CANDIDATO(S) CLASSIFICADO(S):
Nº DE INSCRIÇÃO/NOME OU NOME SOCIAL/RG/CPF/NOTA
DO EXAME DE MEMORIAL CIRCUNSTANCIADO/CLASSIFICAÇÃO
FINAL
21/ FILIPE DE CASTRO QUELHAS / 20567186–0 /
11288247796 / 650,30 / 1º
6/ JULIANA FERREIRA DE VALES / 444148747 / 34688824831
/ 645,00 / 2º
8/ FÁBIO FERREIRA CARDOSO / 26814924–0 / 25197986883
/ 629,60 / 3º
10/ LEANDRO JUSTINO BORGES / 323381182 /
22053148829 / 598,00 / 4º
17/ FLÁVIO HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA / MG16046352
/ 10022606637 / 588,30 / 5º
19/ LUIZ FERNANDO TAVARES / 20586591–4 / 10430494874
/ 548,40 / 6º
9/ SEBASTIÃO FERREIRA MORAIS / 137029299 /
01249449812 / 534,20 / 7º
13/ SERGIO PALMA DE OLIVEIRA / 3984798–6 /
22700609891 / 499,20 / 8º
23/ GABRIELLY ARAUJO CORDEIRO / 20910649 /
96854391253 / 480,10 / 9º
18/ RODRIGO SILVA DE LIMA / 416114180 / 35582426884
/ 394,90 / 10º
11/ LUCAS ERIC DA SILVA / 430097906 / 33238607804 /
360,36 / 11º
CANDIDATO(S) NÃO CLASSIFICADO(S):
Nº DE INSCRIÇÃO/RG/CPF/MOTIVO
1/MG3524174/51636506615/Não atender aos requisitos
de titulação ;
2/22549520X/13800425858/Não efetuou upload do Memorial Circunstanciado no formato estabelecido no Edital de
Abertura de Inscrições;
3/13119350–8/06939621865/Não efetuou upload do
Memorial Circunstanciado no ato da inscrição ;
4/77586293/00627951805/Não efetuou upload do Memorial Circunstanciado no formato estabelecido no Edital de
Abertura de Inscrições;
5/463720374/38865048832/Não efetuou upload do Memorial Circunstanciado no formato estabelecido no Edital de
Abertura de Inscrições;
7/40.996.898–5/41089054823/Não efetuou upload do
Memorial Circunstanciado no formato estabelecido no Edital de
Abertura de Inscrições;
12/365620245/36060284825/Não efetuou upload do
Memorial Circunstanciado no formato estabelecido no Edital de
Abertura de Inscrições;
14/23.747.965/05472815797/Não efetuou upload do
Memorial Circunstanciado no formato estabelecido no Edital de
Abertura de Inscrições;
15/66.169.793–9/22901920829/Não efetuou upload do
Memorial Circunstanciado no formato estabelecido no Edital de
Abertura de Inscrições;
16/45085811X/33153613800/Não efetuou upload do
Memorial Circunstanciado no formato estabelecido no Edital de
Abertura de Inscrições;
20/192518975/19705023808/Não efetuou upload do
Memorial Circunstanciado no formato estabelecido no Edital de
Abertura de Inscrições;
FACULDADE DE TECNOLOGIA DE OURINHOS – OURINHOS
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PROFESSOR
DE ENSINO SUPERIOR, Nº 021/03/2021 – PROCESSO Nº
246747/2021
EDITAL DE RESULTADO DA AFERIÇÃO DA VERACIDADE DA
AUTODECLARAÇÃO
O Diretor da FACULDADE DE TECNOLOGIA DE OURINHOS,
da cidade de OURINHOS, 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 autodeclaração (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: TECNOLOGIA EM AGRONEGÓCIO
DISCIPLINA: CÁLCULO
CANDIDATOS ENQUADRADOS NA CONDIÇÃO DECLARADA
Nº DE INSCRIÇÃO/NOME OU NOME SOCIAL/RG/CPF
4/ ALEXANDRE DE SOUZA FERNANDES / 46307139–6 /
39181036841
FACULDADE DE TECNOLOGIA DR. ARCHIMEDES LAMMOGLIA – INDAIATUBA
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PROFESSOR
DE ENSINO SUPERIOR, Nº 105/02/2021 – PROCESSO Nº
269083/2021
EDITAL DE RESULTADO DA AFERIÇÃO DA VERACIDADE DA
AUTODECLARAÇÃO
O Diretor da FACULDADE DE TECNOLOGIA DR. ARCHIMEDES LAMMOGLIA, da cidade de INDAIATUBA, faz saber aos
candidatos abaixo relacionados o resultado da aferição da vera-
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cidade 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 autodeclaração (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: REDES DE COMPUTADORES
DISCIPLINA: FUNDAMENTOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
CANDIDATOS ENQUADRADOS NA CONDIÇÃO DECLARADA
Nº DE INSCRIÇÃO/NOME OU NOME SOCIAL/RG/CPF
5/ ÉDER DE SOUZA BEIRÃO / MG–16487526 / 09868721644
44/ LUIZ FERNANDO TAVARES / 20586591–4 / 10430494874
26/ FERNANDO ELIAS BORGES / 48574532X / 36985695825
FACULDADE DE TECNOLOGIA DA ZONA LESTE – SÃO
PAULO
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PROFESSOR
DE ENSINO SUPERIOR, Nº 111/09/2021 – PROCESSO Nº
205535/2021
DESPACHO DO DIRETOR DE FACULDADE DE TECNOLOGIA
DE 03/05/2021
O Diretor da FACULDADE DE TECNOLOGIA DA ZONA LESTE,
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 DESENHO
TÉCNICO, do curso POLÍMEROS.
FACULDADE DE TECNOLOGIA DE PRAIA GRANDE – PRAIA
GRANDE
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PROFESSOR
DE ENSINO SUPERIOR, Nº 129/03/2021 – PROCESSO Nº CPS
373574/2021
EDITAL DE RESULTADO DA ANÁLISE DO MEMORIAL CIRCUNSTANCIADO E CLASSIFICAÇÃO FINAL
O Diretor da FACULDADE DE TECNOLOGIA DE PRAIA
GRANDE, da cidade de PRAIA GRANDE, 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, faz
saber aos candidatos abaixo relacionados o resultado da análise
do memorial circunstanciado e classificação final do Processo
Seletivo Simplificado:
CURSO: COMÉRCIO EXTERIOR
DISCIPLINA: GESTÃO ESTRATÉGICA INTERNACIONAL
CANDIDATO(S) CLASSIFICADO(S):
Nº DE INSCRIÇÃO/NOME OU NOME SOCIAL/RG/CPF/NOTA
DO EXAME DE MEMORIAL CIRCUNSTANCIADO/CLASSIFICAÇÃO
FINAL
9/ DANILO NUNES / 10981602X / 97187364849 / 686,20 / 1º
25/ SAMUEL ANDRÉ DE OLIVEIRA NETO / 3910550–7 /
00684789841 / 615,60 / 2º
11/ FÁBIO HIROSHI TOMOYOSE / 229938917 / 24908278806
/ 561,60 / 3º
16/ MARCOS FERNANDEZ NARDI / 223139324 /
14751711881 / 561,40 / 4º
12/ EVERTON FERREIRA DE OLIVEIRA / 304080354 /
21649592809 / 520,00 / 5º
23/ SERGIO PALMA DE OLIVEIRA / 3984798–6 /
22700609891 / 490,00 / 6º
26/ REGINA SILVA DE CAMPOS / 18706961–X /
12992220809 / 447,40 / 7º
10/ UILLICRE JAQUISON DA SILVA / 328726898 /
29527784859 / 407,20 / 8º
27/ RODRIGO SILVA DE LIMA / 416114180 / 35582426884
/ 406,40 / 9º
1/ RUBENS TOPAL DE CARVALHO BASTOS / 16535876–2 /
08484167836 / 401,60 / 10º
28/ FILIPE DE CASTRO QUELHAS / 20567186–0 /
11288247796 / 373,90 / 11º
29/ ANDRÉ LUIZ OSVALDO HERZER / 24.151.242–6 /
24986809857 / 321,40 / 12º
14/ LEONARDO SERAFIM DOS SANTOS / 166853963 /
10183216830 / 301,00 / 13º
17/ MARCHIONE DOS REIS FERREIRA / 18996744–4 /
26143030898 / 257,00 / 14º
2/ LUIZ GUSTAVO CARACINI / 413878272 / 22096088801
/ 242,90 / 15º
CANDIDATO(S) NÃO CLASSIFICADO(S):
Nº DE INSCRIÇÃO/RG/CPF/MOTIVO
3/189926995/15212899800/Preenchimento incorreto ou
incompleto do formulário de inscrição ;
4/MG–16487526/09868721644/Não possui o tempo de
experiência profissional ;
5/473305756/40662678826/Não possui o tempo de experiência profissional ;
6/466506156/38246862871/Não atender aos requisitos
de titulação ;
7/18.588.981–5/08211151898/Não possui o tempo de
experiência profissional ;
8/280804106/26013653828/Não atender aos requisitos
de titulação ;
13/11338376/03209882878/Não possui o tempo de experiência profissional ;
15/48237657–0/40955194873/Não atender aos requisitos
de titulação ;
18/102498970/80048994804/Não possui o tempo de experiência profissional ;
19/G295749–H/70490979262/Não atender aos requisitos
de titulação ;
20/287441933/21652123830/Não possui o tempo de experiência profissional ;
21/15.921.778–7/02212792883/Não possui o tempo de
experiência profissional ;
22/229744151/25413527861/Não possui o tempo de experiência profissional ;
24/7.335.154–4/00148251803/Não efetuou upload do
Memorial Circunstanciado no ato da inscrição ;
ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL PEDRO BADRAN – SÃO JOAQUIM DA BARRA
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PROFESSOR DE
ENSINO MÉDIO E TÉCNICO, Nº 094/23/2021 – PROCESSO Nº
76126/2021
PORTARIA DO DIRETOR DE ESCOLA TÉCNICA Nº 9, DE
04/05/2021
O Diretor da ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL PEDRO BADRAN,
da cidade de SÃO JOAQUIM DA BARRA, à vista das disposições
dos §§ 1º e 5º do artigo 3º e artigo 5º 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,
publicada no DOE de 09/01/2021, expede a seguinte Portaria:
Artigo 1º – Ficam designados, para compor a Banca Examinadora do Processo Seletivo Simplificado, os membros abaixo
relacionados, sob a presidência do primeiro:
Titulares
MARLENE CHEADI MARTINS ALVES , RG.: 21879120–3,PROFESSOR DE ENSINO MÉDIO E TÉCNICO
GLAUCIA COUTINHO BUCIOLI OLIVEIRA , RG.:
29282903–6,PROFESSOR DE ENSINO MÉDIO E TÉCNICO .
(Especialista).
ALINE D ANGELO DIAS , RG.: 30122013–X, PROFESSOR DE
ENSINO MÉDIO E TÉCNICO .
Suplentes
ANDREA AVEZUM MARTUS , RG.: 20570656, PROFESSOR
DE ENSINO MÉDIO E TÉCNICO .

ALEXANDRE LUCAS DA COSTA , RG.: 11700661, PROFESSOR DE ENSINO MÉDIO E TÉCNICO .
Artigo 2º – Ficam designados, para compor a Comissão
de Verificação do Processo Seletivo Simplificado, os membros
abaixo relacionados, sob a presidência do primeiro:
MARLENE CHEADI MARTINS ALVES , RG.: 21879120–3,
PROFESSOR DE ENSINO MÉDIO E TÉCNICO.
ROGELIO COSTA DE PAULO , RG.: 24437032–1, PROFESSOR
DE ENSINO MÉDIO E TÉCNICO .
ROBERTA CARRARA BAPTISTUSSI TUZZI , RG.: 29376498–0,
PROFESSOR DE ENSINO MÉDIO E TÉCNICO.
Artigo 3º – A participação dos membros não demandará
ônus para o CEETEPS.
Artigo 4º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação.
*
FACULDADE DE TECNOLOGIA PADRE DANILO JOSÉ DE
OLIVEIRA OHL – BARUERI
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PROFESSOR DE
ENSINO SUPERIOR, Nº 209/03/2021, PROCESSO Nº 2021/00523
EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES
O Diretor da FACULDADE DE TECNOLOGIA PADRE DANILO
JOSÉ DE OLIVEIRA OHL, nos termos da Deliberação CEETEPS 17,
de 16/07/2015, TORNA PÚBLICA A ABERTURA de inscrições ao
Processo Seletivo Simplificado, para a função de Professor de
Ensino Superior, 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 a disciplina e curso a seguir:
DISCIPLINA: COMUNICAÇÃO EM MÍDIAS DIGITAIS
ÁREA DA DISCIPLINA: JORNALISMO E REPORTAGEM
CURSO: CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EMDESIGN DE
MÍDIAS DIGITAIS
CARGA HORÁRIA E PERÍODO: – 04 HORAS–AULA NO
PERÍODO NOTURNO
NÚMERO DE VAGAS: 1
Instruções Especiais
I – DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS
1. O Processo Seletivo Simplificado será regido pelas
disposições da Deliberação CEETEPS 17/2015 e, ainda, pela
Lei Complementar nº 1.044, de 13/05/2008 (e suas alterações).
2. As publicações referentes ao Processo Seletivo Simplificado 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 atribuições a serem exercidas pelo candidato admitido
são as definidas no artigo 55 do Regimento das Faculdades de
Tecnologia do CEETEPS, aprovado pela Deliberação CEETEPS
31/2016 (ANEXO I deste Edital).
3.1. A admissão por este Processo Seletivo Simplificado será
regida pela Consolidação das Leis do Trabalho – CLT e legislação
complementar.
4. A aprovação no Processo Seletivo Simplificado não
assegura direito de ingresso automático na função de Professor
de Ensino Superior, mas sim a mera expectativa de nela ser
admitido, de acordo com as aulas nas disciplinas que possam
surgir durante o período de validade do certame.
5. Objetivando garantir os princípios básicos que regem a
Administração Pública, dentre eles o de moralidade e impessoalidade, 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$ 31,03 (trinta e
um reais e três centavos), correspondente ao PADRÃO I–A, da
Escala Salarial – Professor de Ensino Superior, 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 50% (cinquenta por cento) de hora–atividade,
referente ao número de aulas efetivamente ministradas.
2.1. Para efeito de cálculo da retribuição mensal correspondente 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
1. Os requisitos da função de Professor de Ensino Superior
constarão do ANEXO II do presente Edital.
2. Será desclassificado o candidato que não atender os
requisitos dispostos no ANEXO II do presente Edital.
IV – DAS INSCRIÇÕES
1. São condições para inscrição:
a) Ser brasileiro nato, naturalizado ou, em caso de nacionalidade 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) Se estrangeiro, possuir o Registro Nacional de Estrangeiro – RNE.
c) Possuir, no mínimo, 18 anos de idade.
d) Estar em dia com as obrigações eleitorais.
e) Estar em dia com as obrigações do Serviço Militar.
f) Ter aptidão física e mental para o exercício das obrigações
da função.
g) Não ter sido demitido nos últimos 5 (cinco) anos, com
base no artigo 482 da CLT.
h) Não ter sido demitido ou demitido a bem do serviço
público, no período de 5 (cinco) e 10 (dez) anos, respectivamente, conforme disposto no parágrafo único do artigo 307 da Lei
nº 10.261, de 28/10/1968 (Estatuto dos Funcionários Públicos
Civis do Estado).
i) Possuir o(s) requisito(s) descrito(s) no ANEXO II deste
Edital.
2. As inscrições deverão ser realizadas somente pela internet, no site www.cps.sp.gov.br, no período de 06/05/2021 até às
23h59 de 20/05/2021.
3. Para inscrever–se, o candidato deverá:
a) acessar o site www.cps.sp.gov.br.
b) clicar em Fatec e, em seguida, Concursos.
c) ler atentamente o respectivo edital e preencher o formulário de inscrição.
d) 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 diferenciada nos termos do Capítulo VII do presente Edital.
e) 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.
f) Informar o número de cadastro na Plataforma Lattes do
CNPq (link do currículo Lattes) atualizado.
g) Fazer upload legível do Memorial Circunstanciado (currículo baseado na Plataforma Lattes, do CNPq) 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.
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6. O candidato será desclassificado do Processo Seletivo
Simplificado quando:
a) Deixar de atender às condições para inscrição listadas no
item 1 do presente Capítulo.
b) Deixar de atender aos procedimentos para inscrição
listados no item 3 do presente Capítulo.
c) Deixar de atender a uma das condições para inscrição
previstas na alínea “i” do item 1 do presente Capítulo.
d) Não registrar no formulário de inscrição a titulação.
e) Quando constatado preenchimento incorreto e/ou incompleto do formulário de inscrição.
7. 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.
7.1. Caberá ao candidato revisar as informações prestadas
no formulário antes de finalizar a inscrição.
7.2. Não será possível corrigir ou alterar informações após
a finalização da inscrição.
8. 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 DEFICIÊNCIA
1. Às pessoas com deficiência que pretendam fazer uso das
prerrogativas que lhes são facultadas pela Lei Complementar
nº 683, de 18/09/1992, alterada pela Lei Complementar nº 932,
de 08/11/2002, e regulamentada pelo Decreto nº 59.591, de
14/10/2013, é assegurado o direito de inscrição no Processo
Seletivo Simplificado, desde que a deficiência seja compatível
com as atribuições da função de Professor de Ensino Superior.
2. Para fins deste Processo Seletivo Simplificado, consideram–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. O candidato declarará ser pessoa com deficiência,
indicando–a na ficha de inscrição em campo específico.
4. O candidato com deficiência participará do Processo
Seletivo Simplificado em igualdade de condições com os
demais candidatos, no que se refere aos critérios de avaliação
e desempenho.
5. O candidato com deficiência que não realizar a inscrição
conforme as instruções constantes deste Capítulo, não poderá
invocar sua situação para quaisquer benefícios, bem como
impetrar recurso em razão de sua deficiência, seja qual for o
motivo alegado.
6. No prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da data da
publicação das listas de classificação final, os candidatos com
deficiência deverão se submeter à perícia médica, para verificação da compatibilidade de sua deficiência com o exercício das
atribuições da função.
6.1. A perícia médica será realizada no Órgão Médico Oficial
do Estado, por especialistas na área da deficiência de cada candidato, devendo o laudo ser proferido no prazo de 5 (cinco) dias
contados do respectivo exame.
6.2. Quando a perícia médica concluir pela inaptidão, o
candidato terá o prazo de 5 (cinco) dias, após a publicação do
resultado, para solicitar a realização de junta médica pelo Órgão
Médico Oficial do Estado para nova inspeção, da qual poderá
participar profissional indicado pelo interessado.
6.3. A junta médica deverá apresentar conclusão no prazo
de 5 (cinco) dias contados da realização do exame, não cabendo
qualquer recurso da decisão proferida.
6.4. Concluídos os exames a que se referem os itens 6.1
e 6.2 do presente Capítulo, o candidato deverá apresentar os
respectivos laudos, no prazo de 3 (três) dias úteis, contados da
data de sua expedição.
7. Verificada a incompatibilidade entre a deficiência e as
atribuições da função de Professor de Ensino Superior, o candidato será eliminado do Processo Seletivo Simplificado.
VI – DA PARTICIPAÇÃO DE ESTRANGEIROS
1. Somente poderá ser admitido o estrangeiro que preencha
os requisitos para naturalização, e o estrangeiro de nacionalidade portuguesa, com direito aos benefícios do Estatuto da
Igualdade (Decreto nº 3.297, de 19/09/2001).
2. O estrangeiro obriga–se a comprovar, no momento do
atendimento de sua convocação para admissão:
a) O enquadramento na hipótese de naturalização ordinária
(artigo 12, II, “a”, da Constituição Federal), mediante deferimento de seu pedido de nacionalidade brasileira pela autoridade
federal competente.
b) O enquadramento na hipótese de naturalização extraordinária (artigo 12, II, “b”, da Constituição Federal), pelo
preenchimento das condições exigidas na legislação federal
para a concessão da nacionalidade brasileira, mediante a apresentação de cópia do requerimento de naturalização junto ao
Ministério da Justiça e Segurança Pública, com os documentos
que o instruíram.
c) Na hipótese de nacionalidade portuguesa, pelo preenchimento dos requisitos necessários à fruição dos benefícios do
Estatuto de Igualdade com brasileiros quanto ao gozo de direitos civis, mediante a apresentação de cópia do requerimento
para sua obtenção junto ao Ministério da Justiça e Segurança
Pública, com os documentos que o instruíram.
3. Será desclassificado do Processo Seletivo Simplificado o
estrangeiro que não cumprir as exigências listadas no item 2 do
presente Capítulo.
VII – DO SISTEMA DE PONTUAÇÃO DIFERENCIADA
1. O candidato preto, pardo ou indígena poderá fazer
uso do sistema de pontuação diferenciada, nos termos da Lei
Complementar nº 1.259, de 15/01/2015 e do Decreto nº 63.979,
de 19/12/2018.
2. O sistema de pontuação diferenciada consiste na aplicação de fatores de equiparação, mediante acréscimos na pontuação final do candidato beneficiário na análise do Memorial
Circunstanciado.
3. Para fazer jus à pontuação diferenciada, o candidato
deverá, no ato de inscrição, declarar cumulativamente:
a) Que é preto, pardo ou indígena;
b) Sob as penas da lei, que não foi eliminado de concurso
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; e
c) Que tem interesse em utilizar a pontuação diferenciada,
nos termos do Decreto nº 63.979/2018.
4. É permitido ao candidato declarar–se preto, pardo ou
indígena e manifestar que não deseja se beneficiar do sistema de pontuação diferenciada. Nesse caso, o candidato será
submetido às regras gerais estabelecidas neste Edital, e não
poderá impetrar recurso em razão desta opção, seja qual for o
motivo alegado.
5. O candidato preto, pardo ou indígena que seja pessoa
com deficiência poderá se beneficiar do sistema de pontuação
diferenciada cumulativamente com as prerrogativas asseguradas pela Lei Complementar nº 683/1992.
6. O candidato preto, pardo ou indígena participará do
Processo Seletivo Simplificado em igualdade de condições com
os demais candidatos, no que se refere aos critérios de avaliação
e desempenho.
7. A fórmula de cálculo da pontuação diferenciada a ser
atribuída a pretos, pardos e indígenas, na análise do Memorial
Circunstanciado é:
PD = (MCA – MCPPI) / MCPPI
Onde:
PD = é a pontuação diferenciada a ser acrescida aos pontos
alcançados pelos candidatos pretos, pardos ou indígenas que

