
DISCIPLINA QTID. AULAS TURNO VALOR Nº EDITAL Nº VAGAS ÁREA

INSCRIÇÕES:

· As inscrições deverão ser realizadas somente pela internet, no site www.cps.sp.gov.br,

no período de 20/10/2021 até às 23h59 de 03/11/2021.

PARA INSCRIÇÃO O CANDIDATO DEVERÁ:

· acessar o site www.cps.sp.gov.br.

· clicar em Fatec > Concursos > FATEC > PROCESSO SELETIVO DE DOCENTES SIMPLIFICADO.

· ler atentamente o respectivo edital e preencher o formulário de inscrição.

· Possuir o(s) requisito(s) descrito(s) no ANEXO II deste Edital.

· 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.

· 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.

· Informar o número de cadastro na Plataforma Lattes do CNPq (link do currículo Lattes) atualizado.

· 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.

· Não será aceita a inscrição realizada por qualquer outra forma ou via não especificada neste Edital.

· 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.

· 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.

· Caberá ao candidato revisar as informações prestadas no formulário antes de finalizar a inscrição.

· Após a finalização da inscrição, o candidato não poderá corrigir ou alterar informações, bem como acrescentar ou   

substituir os documentos encaminhados. A exceção se dará com a correção das informações a que se referem o item 

o item 7.2 deste Capítulo, seguindo os procedimentos constantes no item 7.4.

· 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.

IMPORTANTE: LEIA ATENTAMENTE O EDITAL DE ABERTURA. ESTE É SOMENTE UM BREVE RESUMO.

       INFORMAÇÕES COMPLETAS DISPONÍVEIS NO SITE:

www.imprensaoficial.com.br seção I págs 242 e 243 de 15/10/2021

PROCESSO SELETIVO DOCENTE PRAZO DETERMINADO
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ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS/ 

CIÊNCIAS POLÍTICAS E 

ECONÔMICAS/ DIREITO/ 

FILOSOFIA, SOCIOLOGIA E ÉTICA/ 

PSICOLOGIA
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