154 – São Paulo, 123 (32)
11. Quando o número de candidato portador de deficiência
for insuficiente para preencher as vagas reservadas, as que restarem serão revertidas para os demais candidatos.
12. As vagas reservadas ficarão liberadas, se não ocorrer
inscrição ou aprovação de candidato portador de deficiência.
13. Ao candidato aprovado no concurso público que mantenha vínculo empregatício de docente de ETEC com o Ceeteps,
observado o disposto no item 15 do presente inciso terá:
a) o contrato de trabalho alterado para indeterminado,
quando for por tempo determinado.
b) ampliação de carga horária quando for ocupante de
emprego público permanente.
13.1. Ao candidato aprovado em dois ou mais componentes
e/ou grupos de componentes curriculares, observado o disposto
no item 15, do presente inciso, preencherá um emprego público
permanente, com ampliação de carga horária.
14. A admissão far-se-á na classe de Professor, no subquadro de empregos públicos permanentes docentes (SQEP – PD),
na referência P-1, constante no Plano de Carreiras, de Emprego
Públicos e Sistemas Retribuitório dos Servidores do Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza – CEETEPS, instituída
pela Lei Complementar nº 1044, de 13.05.2008, publicada no
DOE de 14.05.2008.
15. Após a publicação da homologação do concurso em
DOE, o Diretor de Escola Técnica da ETEC, objetivando preencher
o emprego público permanente e atribuir as aulas incluídas no
certame, convocará, por meio de edital divulgado em DOE, o
candidato aprovado e classificado em todos os componentes e/
ou grupo de componentes curriculares para manifestar-se quando ao emprego público, escolha e atribuição de aulas e admissão
na classe de Professor, observando-se:
a) o item 3 do presente inciso e
b) que as aulas escolhidas e atribuídas sejam as oferecidas
no edital e no componente e/ou componente(s) curricular(es)
constante de um grupo de componentes curriculares no qual o
candidato se inscreveu e obteve êxito.
15.1. se o número de emprego público permanente previsto
for igual ou superior a 02 (dois), poderá não ser preenchido na
sua totalidade, em decorrência da quantidade de aulas escolhidas e atribuídas ao primeiro classificado.
- a) Havendo desistência de aulas, as que restarem não
podem ser inferior a 04(quatro).
15.2. poder-se-á escolher e ter aulas atribuídas em componente curricular de denominação diferente daquele em que
foi aprovado e classificado, desde que atenda as seguintes
condições:
a) proveniente de alteração da organização curricular;
b) seja considerado equivalente ao relacionado no edital,
conste em norma específica a ser expedida pelo CEETEPS; e
c) o requisito de titulação seja o mesmo.
16. O docente entrará em exercício somente após:
a) entregar a documentação exigida neste edital e que
declarou possuir à época da inscrição;
b) entregar toda a documentação exigida para a formalização do processo de admissão;
c) a emissão de autorização para lecionar, quando for o
caso;
d) a publicação do Ato Decisório, no caso de encontrar-se
em acumulação remunerada, nos termos do inciso XVI do artigo
37 da Constituição Federal.
17. O candidato admitido assinará contrato de experiência,
de 90 (noventa) dias, na forma disposta na CLT.
VII - DOS RECURSOS:
1. O candidato poderá interpor recurso no prazo de três dias
úteis, a ser protocolado na ETEC onde se inscreveu, a partir das
datas das publicações dos editais em Diário Oficial do Estado,
exceto os mencionados no inciso VI desse edital.
2. O recurso, fundamentado, será dirigido ao Diretor de
Escola Técnica e não terá efeito suspensivo.
3. Será indeferido o recurso interposto que não atender o
prazo estabelecido e as condições dispostas nos itens anteriores.
VIII - 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.
2. A inexatidão das afirmativas ou irregularidades de documentos, ainda que verificadas posteriormente à homologação do
concurso, eliminará o candidato, independentemente de qualquer 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. A aprovação no concurso não assegura direito de ingresso automático no quadro docente do Centro Paula Souza, mas
sim a mera expectativa de nele ser admitido de acordo com as
vagas existentes e que possam surgir durante o período de sua
validade.
5. O Diretor de Escola Técnica poderá a qualquer momento
solicitar ao candidato a apresentação, esclarecimento ou informações complementares dos documentos previstos no Edital.
- 5.1. A solicitação será efetuada por meio de comunicado
publicado em DOE.
5.2. Tornar-se-á indeferida e/ou insubsistente a inscrição do
candidato que não atender ao disposto neste item.
6. Terminado o processo, caberá ao Diretor de Escola
Técnica da Unidade de Ensino homologar o(s) concurso(s), por
delegação do Diretor Superintendente.
7. Na ocorrência de aulas livres, após a divulgação do Edital
de abertura de inscrições em DOE, no componente e/ou componentes diferente daquele(s) em que foi admitido, poder-se-á
ampliar carga horária, desde que:
a) obedeça as normas internas do CEETEPS que disciplinam
a escolha e atribuição de aulas e
b) atenda o(s) requisito(s) de titulação para o(s)
componente(s) curricular(es), conforme disposto no Catálogo de
Requisitos de Titulação.
8. A validade do(s) Concurso(s) é de 02(dois) anos, contado
a partir da data da publicação da homologação em DOE, podendo ser prorrogada por igual período, a critério do Diretor de
Escola Técnica da ETEC.
9. O candidato que não atender à convocação, recusar o
emprego público ou, convocado e admitido, deixar de entrar em
exercício, não atender o disposto no item 16 do inciso VI, terá
exaurido os direitos decorrentes da sua habilitação no concurso.
10. A critério do Diretor de Escola Técnica da Unidade de
Ensino, ocorrendo vagas e aulas livres, respeitando-se a validade
do(s) concurso(s) e, após a convocação de todos os aprovados
e classificados, poder-se-á aproveitar os candidatos que não
atenderam à convocação ou dela desistiram, bem como dos que
deixaram de ser admitidos por não assumirem o exercício dentro
dos prazos fixados.
11. O processo relativo ao(s) concurso(s) público(s) é de responsabilidade do Diretor de Escola Técnica da ETEC, conforme
disposto da Portaria CEETEPS nº 178, de 21/07/2008, publicada
no DOE de 22/07/2008.
12. O edital na íntegra encontra-se afixado nas dependências da Unidade de Ensino.
*
FATEC BOTUCATU - FACULDADE DE TECNOLOGIA DE
BOTUCATU
EDITAL Nº 0393/2013 DE RESULTADO FINAL DE CONCURSO
PÚBLICO DOCENTE PARA A FACULDADE DE TECNOLOGIA DE
BOTUCATU DO CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA SOUZA - PROCESSO CEETEPS Nº 6819/2012.
O Diretor da Faculdade de Tecnologia de Botucatu, de
acordo com o artigo 21, da Deliberação CEETEPS nº 08 de

Diário Oficial Poder Executivo - Seção I
08-10-2008, publicada no DOE de 09-10-2008, seção I, página
31, torna Público o Resultado Final do Concurso Público para
Docente, tratado no Processo CEETEPS nº 6819/2012 pelo Edital
de Reabertura nº 0004/2013, publicado no DOE de 03/01/2013,
Seção I, página 91:
1. CANDIDATOS APROVADOS
CLASSIFICAÇÃO / MÉDIA FINAL / NOME / RG
1º / 8,73 / Tiago Rocha Pinto / 27.110.360-7 SSP-SP
2º / 7,71 / Henrique Meira de Castro / 43.722.186-6 SSP-SP
FATEC GUARULHOS - FACULDADE DE TECNOLOGIA DE
GUARULHOS
EDITAL Nº 0394/2013 DE RESULTADO FINAL DE CONCURSO
PÚBLICO DOCENTE PARA A FACULDADE DE TECNOLOGIA DE
GUARULHOS DO CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA SOUZA - PROCESSO CEETEPS Nº 0219/2013.
A Diretora da Faculdade de Tecnologia de Guarulhos, de
acordo com o artigo 21, da Deliberação CEETEPS nº 08 de
08-10-2008, publicada no DOE de 09-10-2008, seção I, página
31, torna Público o Resultado Final do Concurso Público para
Docente, tratado no Processo CEETEPS nº 0219/2013 pelo Edital
nº 0069/2013 de Abertura, publicado no DOE de 12/01/2013,
Seção I, página 140:
1. CANDIDATOS APROVADOS
CLASSIFICAÇÃO / MÉDIA FINAL / NOME / RG
1º / 8,78 / Silaine Tavares Toro da Silva / 19.221.572-3
SSP-SP
2º / 8,28 / Joelson Alves do Nascimento / 23.922.514-4
SSP-SP
2. CANDIDATOS REPROVADOS
INSCRIÇÃO Nº / RG
01 / 38.138.404-4 SSP-SP
03 / 32.348.980-1 SSP-SP
04 / 24.364.701-3 SSP-SP
FATEC MARÍLIA - FACULDADE DE TECNOLOGIA DE MARÍLIA
"ESTUDANTE RAFAEL ALMEIDA CAMARINHA"
EDITAL Nº 0395/2013 DE RESULTADO FINAL DE CONCURSO PÚBLICO DOCENTE PARA A FACULDADE DE TECNOLOGIA
DE MARÍLIA "ESTUDANTE RAFAEL ALMEIDA CAMARINHA"
DO CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA
SOUZA - PROCESSO CEETEPS Nº 9101/2012.
A Diretora da Faculdade de Tecnologia de Marília "Estudante Rafael Almeida Camarinha", de acordo com o artigo 21, da
Deliberação CEETEPS nº 08 de 08-10-2008, publicada no DOE de
09-10-2008, seção I, página 31, torna Público o Resultado Final
do Concurso Público para Docente, tratado no Processo CEETEPS
nº 9101/2012 pelo Edital nº 0031/2013 de Abertura, publicado
no DOE de 09/01/2013, Seção I, páginas 154/155:
1. CANDIDATO AUSENTE
INSCRIÇÃO Nº / RG
01 / 33.748.743-1 SSP-SP
FATEC PRAIA GRANDE - FACULDADE DE TECNOLOGIA DE
PRAIA GRANDE
EDITAL Nº 0396/2013 DE RESULTADO FINAL DE CONCURSO
PÚBLICO DOCENTE PARA A FACULDADE DE TECNOLOGIA DE
PRAIA GRANDE DO CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA SOUZA - PROCESSO CEETEPS Nº 8424/2011.
A Diretora da Faculdade de Tecnologia de Praia Grande,
de acordo com o artigo 21, da Deliberação CEETEPS nº 08 de
08-10-2008, publicada no DOE de 09-10-2008, seção I, página
31, torna Público o Resultado Final do Concurso Público para
Docente, tratado no Processo CEETEPS nº 8424/2011 pelo Edital
nº 0095/2013 de reabertura, publicado no DOE de 16/01/2013,
Seção I, página 125:
1. CANDIDATOS APROVADOS
CLASSIFICAÇÃO / MÉDIA FINAL / NOME / RG
1º / 8,44 / Victor de Oliveira Kuhne / 9.785.509-1 SSP-SP
2º / 7,33 / Francisco José de Oliveira Maia / 14.265.043-2
SSP-SP
FATEC PRAIA GRANDE - FACULDADE DE TECNOLOGIA DE
PRAIA GRANDE
EDITAL Nº 0397/2013 DE RESULTADO FINAL DE CONCURSO
PÚBLICO DOCENTE PARA A FACULDADE DE TECNOLOGIA DE
PRAIA GRANDE DO CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA SOUZA - PROCESSO CEETEPS Nº 4504/2012.
A Diretora da Faculdade de Tecnologia de Praia Grande,
de acordo com o artigo 21, da Deliberação CEETEPS nº 08 de
08-10-2008, publicada no DOE de 09-10-2008, seção I, página
31, torna Público o Resultado Final do Concurso Público para
Docente, tratado no Processo CEETEPS nº 4504/2012 pelo Edital
nº 2868/2012 de reabertura, publicado no DOE de 29/12/2012,
Seção I, página 113:
1. CANDIDATO REPROVADO
INSCRIÇÃO Nº / RG
01 / 25.393.270-1 SSP-SP
FATEC SÃO BERNARDO DO CAMPO - FACULDADE DE TECNOLOGIA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO "ADIB MOISES DIB"
EDITAL Nº 0398/2013 DE RESULTADO FINAL DE CONCURSO
PÚBLICO DOCENTE PARA A FACULDADE DE TECNOLOGIA DE
SÃO BERNARDO DO CAMPO "ADIB MOISES DIB" DO CENTRO
ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA SOUZA - PROCESSO CEETEPS Nº 3674/2012.
O Diretor da Faculdade de Tecnologia de São Bernardo
do Campo "Adib Moises Dib", de acordo com o artigo 21, da
Deliberação CEETEPS nº 08 de 08-10-2008, publicada no DOE de
09-10-2008, seção I, página 31, torna Público o Resultado Final
do Concurso Público para Docente, tratado no Processo CEETEPS
nº 3674/2012 pelo Edital nº 2820/2012 de Reabertura, publicado
no DOE de 21/12/2012, Seção I, página 221:
1. CANDIDATOS APROVADOS
CLASSIFICAÇÃO / MÉDIA FINAL / NOME / RG
1º / 8,27 / Mauricio Marsura / 12.887.932-4 SSP-SP
2º / 7,80 / Jacinto Carlos Ascencio Cansado / 12.690.708-0
SSP-SP
2. CANDIDATO AUSENTE
INSCRIÇÃO Nº / RG
03 / 38.282.139-7 SSP-SP
FATEC TAQUARITINGA - FACULDADE DE TECNOLOGIA DE
TAQUARITINGA
EDITAL Nº 0399/2013 DE RESULTADO FINAL DE CONCURSO
PÚBLICO DOCENTE PARA A FACULDADE DE TECNOLOGIA DE
TAQUARITINGA DO CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA SOUZA - PROCESSO CEETEPS Nº 9276/2012.
A Diretora da Faculdade de Tecnologia de Taquaritinga,
de acordo com o artigo 21, da Deliberação CEETEPS nº 08 de
08-10-2008, publicada no DOE de 09-10-2008, seção I, página
31, torna Público o Resultado Final do Concurso Público para
Docente, tratado no Processo CEETEPS nº 9276/2012 pelo Edital
nº 0025/2013 de abertura, publicado no DOE de 09/01/2013,
Seção I, página 152:
1. CANDIDATO REPROVADO
INSCRIÇÃO Nº / RG
01 / 8.593.086 SSP-SP
FATEC IPIRANGA - FACULDADE DE TECNOLOGIA DO IPIRANGA.
EDITAL N.º 0400/2013 DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES PARA
CONCURSO PÚBLICO DOCENTE POR TEMPO INDETERMINADO
PARA A FATEC IPIRANGA - FACULDADE DE TECNOLOGIA DO IPIRANGA DO CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
PAULA SOUZA - PROCESSO CEETEPS N.º 3110/2012.
Acham-se abertas inscrições para o Concurso Público por
Tempo Indeterminado, para provimento do emprego público de
Professor Pleno I, a ser exercido na Fatec IPIRANGA - Faculdade
de Tecnologia DO IPIRANGA, sob o regime da CLT e legislação
complementar, com um valor de hora aula de R$ 34,77.
O Concurso Público será regido pelo Regimento do Centro
Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza, aprovado pelo
Decreto 58.385 de 13/09/2012 publicado no DOE de 14/09/2012,
pelo Regimento Unificado das FATECs; pelas Deliberações CEE
50/2005, CEE 55/2006 e CEE 56/2006, pela Deliberação CEETEPS

08/2008 e por este Edital, com a reserva de 5% das vagas para
pessoas portadoras de deficiência, de conformidade com a Lei
Complementar 683-92.
I. DA FUNÇÃO DOCENTE
1. Curso Superior de Tecnologia em GESTÃO COMERCIAL.
2. Área da Disciplina : MATEMÁTICA.
3. Disciplina e carga horária : MATEMÁTICA COMERCIAL 08 HORAS-AULA.
4. Atribuição de carga horária semanal: 12 horas-aula,
compondo-se de 08 HORAS/AULA EM SALA DE AULA (SENDO
04 NO PERÍODO MATUTINO E 04 NO PERÍODO NOTURNO) E
04 HORAS-AULA PARA ATIVIDADES EXTRACLASSE, conforme
detalhado no Item 2 do Inciso VIII deste Edital.
5. Número de Vagas: 01 VAGA.
II. DAS INSCRIÇÕES
Local: Faculdade de Tecnologia DO IPIRANGA.
Endereço: RUA FREI JOÃO nº 59 - VILA NAIR - CEP 04280130 - SÃO PAULO - SP, Telefone: (11) 5061-0298 - Seção:
COORDENAÇÃO.
III. PRAZO DAS INSCRIÇÕES
15 (quinze) dias corridos, contados a partir da publicação
deste Edital, das 10:30 às 12:30 e das 14:30 às 16:30 HORAS,
prorrogáveis automaticamente por mais 15 (quinze) dias, caso
não haja candidatos inscritos, observados os mesmos horários.
Não haverá atendimento aos sábados, domingos e feriados,
apesar desses dias serem computados no prazo.
IV. CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÕES
1. Possuir cédula de identidade.
2. Quando do sexo masculino, possuir documento que comprove estar em dia com as obrigações militares.
3. Ser eleitor, possuindo documento que comprove estar em
dia com as obrigações eleitorais.
4. Ser graduado e/ou pós-graduado na área da disciplina.
5. Ser portador de diploma de doutorado em programa
reconhecido ou recomendado na forma da lei; Ter pelo menos
um dos títulos (Mestrado ou Doutorado) na área da disciplina
do concurso; Experiência profissional no magistério superior de
12 anos após a obtenção do diploma de graduação; Pelo menos
5 publicações na área acadêmica ou tecnológica em livros
didáticos, técnicos, artigos completos em Anais de Congressos
ou Revistas Científicas qualificadas pela CAPES (Qualis A-C).
V. DOCUMENTAÇÃO PARA INSCRIÇÃO
1. Preenchimento da Ficha de Inscrição disponível na
Faculdade, requerendo a Inscrição para o concurso, declarando
possuir todos os documentos comprobatórios das condições
exigidas neste Edital e não possuir antecedentes criminais.
2. Cópia da cédula de identidade ou protocolo de solicitação.
3. Documento que comprove estar em dia com as obrigações militares, quando do sexo masculino.
4. Documento que comprove estar em dia com as obrigações eleitorais.
5. Diploma de Graduação registrado e diploma de doutorado, obtido em programa reconhecido ou recomendado na
forma da lei.
6. Comprovação da experiência profissional
7. Apresentação de Memorial ou Curriculum vitae et studiorum baseado no Curriculum vitae da Plataforma Lattes, do CNPq
e com documentação comprobatória.
8. Recolhimento da taxa de inscrição no valor de R$ 40,00
(quarenta Reais), no Banco do Brasil S/A (Banco 001 – Agência
Governo), Agência nº 1897-X, Conta Corrente 100.872-2.
9. No caso de inscrição por procuração, deverão ser apresentados o instrumento de mandato, documento de identidade
do procurador e os documentos relacionados nos itens 1 a 6
deste inciso.
10. Os documentos relacionados nos itens 2 a 6 deste inciso
deverão estar acompanhados de cópia simples, que ficarão retidas juntamente com os demais documentos no ato da inscrição.
11. A Inscrição do candidato poderá ser aceita condicionalmente, desde que interposto recurso. Enquanto o mesmo estiver
pendente de decisão, não haverá prosseguimento do concurso.
VI. DO DEFERIMENTO E INDEFERIMENTO DE INSCRIÇÕES
1. O ato do deferimento ou indeferimento das inscrições,
após o exame da documentação apresentada, caberá a uma
Comissão específica designada pelo colegiado máximo da Faculdade ou pela Unidade de Ensino Superior, nos termos do artigo
6º, § 2º, da Deliberação CEETEPS 08/2008.
2. Será publicado um Edital de deferimento das inscrições
e, juntamente com este, será marcada a data do concurso, com
convocação dos candidatos que tenham tido sua inscrição deferida, bem como a relação nominal dos titulares e suplentes da
Comissão Julgadora.
3. No caso de indeferimento de inscrição, caberá recurso
ao Diretor Superintendente do CEETEPS no prazo de 03 (três)
dias úteis, contados a partir da publicação e, portanto, incluindo
essa data.
4. A existência de recursos comprometerá a convocação
dos candidatos e a data da prova e, neste caso, a Faculdade
envolvida se encarregará do aviso aos candidatos que as etapas
subseqüentes estão comprometidas.
VII. DAS PROVAS E CLASSIFICAÇÃO
1. Os candidatos deverão atender a convocação, comparecendo ao local estipulado, pelo menos quinze minutos antes da
hora marcada, munidos de documento de identidade.
2. Os candidatos que tiverem suas inscrições deferidas serão
submetidos a Exame de Conhecimentos Específicos, Exame
Didático e Exame de Memorial Circunstanciado, segundo a
Deliberação CEETEPS 08/2008, de 10/10/2008.
3. Não haverá segunda chamada para os exames, importando a ausência do candidato na sua eliminação do Concurso
Público.
4. O candidato aprovado será classificado segundo sua
avaliação individual, pela média aritmética simples (média final)
das notas a ele atribuídas no conjunto dos exames, consideradas
até duas casas decimais. A média aritmética dessas notas constitui a nota final do candidato no Concurso Público, segundo a
Deliberação CEETEPS 08/2008, de 10/10/2008.
5. A convocação para contratação deverá recair no 1º
colocado aprovado, obedecendo à classificação em ordem
decrescente das médias finais obtidas.
6. Caso haja desistência, o critério para convocação do(s)
candidato(s) obedecerá ao mesmo princípio expresso no item
5 (cinco).
7. Havendo empate de nota dos candidatos, o desempate
obedecerá aos seguintes critérios:
7.1. maior média aritmética das notas atribuídas ao Exame
Didático;
7.2. maior média aritmética das notas atribuídas ao Exame
do Memorial Circunstanciado;
7.3. maior média aritmética das notas atribuídas ao Exame
de Conhecimentos Específicos;
7.4. Antigüidade no exercício de funções docentes no
ensino superior.
VIII. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
1. A inscrição do candidato implicará conhecimento do
presente Edital e seu compromisso de aceitação das condições
do Concurso Público aqui estabelecidas.
2. A contratação do professor será feita por tempo indeterminado e por hora – aula. O turno e os horários das aulas
serão atribuídos pelo Departamento / Coordenadoria de Curso,
semestralmente e, para cada 2 horas aula será atribuída uma
hora atividade para o desenvolvimento das funções inerentes
ao emprego, incluindo preparo de aulas, reuniões pedagógicas,
etc., a ser desenvolvida na escola, a critério de sua Direção e do
Plano de Curso.
3. Haverá um período de 90 dias de experiência, em consonância com o disposto no artigo 445, parágrafo único da
CLT-Consolidação das Leis do Trabalho.
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4. O candidato aprovado no concurso público que já mantenha vínculo empregatício com o Centro Paula Souza terá :
a) Uma alteração do contrato de trabalho quando sua
categoria docente for inferior à oferecida no concurso público;
b) Uma ampliação de sua carga horária, quando sua categoria docente for igual ou superior à oferecida no concurso público.
5. Caberá recurso ao Diretor Superintendente, no prazo de
03 (três) dias úteis, contados da data da 1ª publicação do Edital
de Resultado Final no DOE.
6. O prazo de validade do concurso público será de 02 (dois)
anos, a partir da data de homologação pelo Diretor Superintendente, podendo ser prorrogado por mais 02 (dois) anos, a pedido
do Diretor da Unidade de Ensino.
7. No período de validade do concurso, caso haja necessidade de docente para a mesma disciplina, serão convocados candidatos aprovados, na ordem publicada no seu Resultado Final.
8. As Deliberações CEETEPS 08/2008, CEE 50/2005, CEE
55/2006 e CEE 56/2006, bem como informações complementares serão obtidas no local das inscrições.
9. A inexatidão de informações ou irregularidades de
documentos, ainda que verificadas posteriormente, eliminarão
o candidato do concurso público, anulando-se todos os atos
decorrentes da inscrição.
10. Todas as informações referentes ao concurso público
serão publicadas no Diário Oficial do Estado de São Paulo (DOE)
em sua Seção I, sendo de inteira responsabilidade do candidato
o acompanhamento das mesmas.
11. Em hipótese alguma será devolvido o valor pago pela
inscrição, salvo em caso de cancelamento do concurso.
ANEXO
PROGRAMA DA DISCIPLINA E BIBLIOGRAFIA UTILIZADA
MATEMÁTICA COMERCIAL
EMENTA: Porcentagens; Proporcionalidade, Potências; Frações; Cálculo algébrico (fatoração e produtos notáveis); Sistemas
de equações; Juros Simples. Juros Compostos. Descontos. Taxas
de Juros. Funções e gráficos.
OBJETIVOS: Capacitar o aluno na área de matemática para
compreender sua utilização nas atividades da formação profissional nas organizações.
BIBLIOGRAFIA
MUROLO, Afrânio. Matemática aplicada a Administração,
Economia e Contabilidade. São Paulo: Thomson Pioneira, 2004.
SILVA, Sebastião Medeiros. Matemática básica para cursos
superiores. São Paulo: Atlas, 2006.
SILVA, S M; SILVA, E M. Matemática para cursos superiores
- 3ª ed. São Paulo, Atlas 2003
BIANCHINI, E.; PACCOLA, H. Matemática. Moderna, 2004.
FATEC MOGI MIRIM - FACULDADE DE TECNOLOGIA DE
MOGI MIRIM "ARTHUR DE AZEVEDO".
EDITAL N.º 0401/2013 DE REABERTURA DE INSCRIÇÕES
PARA CONCURSO PÚBLICO DOCENTE POR TEMPO INDETERMINADO PARA A FATEC MOGI MIRIM - FACULDADE DE TECNOLOGIA DE MOGI MIRIM "ARTHUR DE AZEVEDO" DO CENTRO
ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA SOUZA - PROCESSO CEETEPS N.º 3241/2011.
Acham-se reabertas inscrições para o Concurso Público por
Tempo Indeterminado, para provimento de emprego público
de Professor Associado I, a ser exercido na Fatec MOGI MIRIM
- Faculdade de Tecnologia DE MOGI MIRIM "ARTHUR DE AZEVEDO", sob o regime da CLT e legislação complementar, com um
valor de hora aula de R$ 27,61.
O Concurso Público será regido pelo Regimento do Centro
Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza, aprovado pelo
Decreto 58.385 de 13/09/2012 publicado no DOE de 14/09/2012,
pelo Regimento Unificado das FATECs; pelas Deliberações CEE
50/2005, CEE 55/2006 e CEE 56/2006, pela Deliberação CEETEPS
08/2008 e por este Edital, com a reserva de 5% das vagas para
pessoas portadoras de deficiência, de conformidade com a Lei
Complementar 683-92.
I. DA FUNÇÃO DOCENTE
1. Curso Superior de Tecnologia em Projetos Mecânicos.
2. Área da Disciplina : Mecânica.
3. Disciplina e carga horária : Métodos de Elementos Finitos,
08 horas-aula.
4. Atribuição de carga horária semanal: 12 horas-aula,
compondo-se de 08 horas-aula em sala de aula (sendo 04 no
período matutino e 04 no período noturno) e 04 horas-aula para
atividades extraclasse, conforme detalhado no Item 2 do Inciso
VIII deste Edital.
5. Número de Vagas: 1 vaga.
II. DAS INSCRIÇÕES
Local: Faculdade de Tecnologia DE MOGI MIRIM "ARTHUR
DE AZEVEDO"
Endereço: Rua Ariovaldo Silveira Franco nº 567 - JD. 31 DE
MARÇO - CEP 13801-005 - MOGI MIRIM - SP, Telefone: (19)
3804-5441 - Seção: Secretaria Acadêmica
III. PRAZO DAS INSCRIÇÕES
15 (quinze) dias corridos, contados a partir da publicação
deste Edital, das 9h às 11h e das 13h às 17h, prorrogáveis
automaticamente por mais 15 (quinze) dias, caso não haja candidatos inscritos, observados os mesmos horários. Não haverá
atendimento aos sábados, domingos e feriados, apesar desses
dias serem computados no prazo.
IV. CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO
1. Possuir cédula de identidade.
2. Quando do sexo masculino, possuir documento que comprove estar em dia com as obrigações militares.
3. Ser eleitor, possuindo documento que comprove estar em
dia com as obrigações eleitorais.
4. Ser graduado e / ou pós-graduado na área da disciplina,
estando adequado a uma das seguintes situações:
4.1. Título de Doutor; Graduação e pelo menos um dos
títulos (mestrado ou doutorado) na área da disciplina do concurso; experiência profissional de 6 anos, após a obtenção do
diploma de graduação; experiência docente computada apenas
no magistério superior, na mesma matéria da disciplina, ou na
mesma disciplina (ou equivalente) em nível técnico.
4.2. Título de Mestre (acadêmico ou profissional) na área
da disciplina do concurso, com experiência profissional de 8
anos, após a obtenção do diploma de graduação; experiência
docente computada apenas no magistério superior, na mesma
matéria da disciplina, ou na mesma disciplina (ou equivalente)
em nível técnico.
4.3. Especialização e Graduação na área da matéria do
concurso, com experiência profissional relevante de 10 anos
após a obtenção do diploma de graduação, com pelo menos
metade dela em atividades não escolares (docência, direção,
coordenação, etc.); experiência docente computada apenas no
magistério superior, na mesma matéria da disciplina, ou na
mesma disciplina (ou equivalente) em nível técnico.
4.4. Graduação na área da matéria do concurso, com
experiência profissional relevante de 12 anos após a obtenção
do diploma de graduação, com pelo menos metade dela em
atividades não escolares (docência, direção, coordenação, etc.);
experiência docente computada apenas no magistério superior,
na mesma matéria da disciplina, ou na mesma disciplina (ou
equivalente) em nível técnico.
V. DOCUMENTAÇÃO PARA INSCRIÇÃO
1. Preenchimento da Ficha de Inscrição disponível na
Faculdade, requerendo a Inscrição para o concurso, declarando
possuir todos os documentos comprobatórios das condições
exigidas neste Edital e não possuir antecedentes criminais.
2. Cópia da cédula de identidade ou protocolo de solicitação.
3. Documento que comprove estar em dia com as obrigações militares, quando do sexo masculino.
4. Documento que comprove estar em dia com as obrigações eleitorais.

