
4. O candidato aprovado será classificado segundo sua ava-
liação 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 10/2007, de 28/12/2007.

5. A convocação para contratação deverá recair no 1º colo-
cado aprovado, obedecendo à classificação em ordem decres-
cente 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 ensi-
no superior.

VIII. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
1. A inscrição do candidato implicará no 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 indeter-
minado e por hora - aula. O turno e os horários das aulas serão
atribuídos pelo Departamento / Coordenadoria de Curso, semes-
tralmente e, para cada 2 horas aula será atribuída uma hora ati-
vidade para o desenvolvimento das funções inerentes ao empre-
go, incluindo preparo de aulas, reuniões pedagógicas, etc. a ser
desenvolvida na escola, a critério de sua Direção e do Plano de
Curso.

3. 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.

4. 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.

5. No período de validade do concurso, caso haja necessi-
dade de docente para a mesma disciplina do mesmo, serão con-
vocados candidatos aprovados, na ordem publicada no seu
Resultado Final.

6. As Deliberações CEETEPS 08/2008, CEE 50/2005, CEE
55/2006 e CEE 56/2006, bem como informações complementa-
res serão obtidas no local das inscrições.

7. A inexatidão de informações ou irregularidades de docu-
mentos, ainda que verificadas posteriormente, eliminarão o can-
didato do concurso público, anulando-se todos os atos decor-
rentes da inscrição.

8. 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.

ANEXO:
PROGRAMA DA DISCIPLINA
Software Educacional: conceituação. Desenvolvimento de

Software Educacional: modelos; ferramentas; fases (análise, pro-
jeto e implementação). Projetos, construção, implementação e
avaliação. Linguagens e Ferramentas de Autoria. Programação
Java e em linguagens de script.

Construção de ambientes de aprendizagem mediados pelo
computador, com base nos princípios que norteiam o processo
de aprender. Familiarização com softwares gerais livres e outros
meios informatizados disponíveis no mercado, incluindo a explo-
ração dos principais recursos que eles oferecem. Modelos cola-
borativos e cooperativos na educação. Ambientes Hipermídia.
Design de Interfaces. Recursos gráficos. Modelos Inteligentes.
Realidade Virtual.

BIBLIOGRAFIA UTILIZADA NAS DISCIPLINAS
OLIVEIRA, Celina Couto de. Ambientes informatizados de

aprendizagem: produção e avaliação de software educativo.
Papirus, 2001.

PRESSMAN, Roger. Engenharia de Software. 6ª ed. Makron
Books, 2006. 

ROCHA, A R C da; MALDONADO, J C; WEBER, Kl C.
Qualidade de Software Teoria e Prática. Prentice Hall, 2001.

SOARES, M S; KOSCIANSKI, A. Qualidade de Software.
Novatec, 2006.

BARBOSA, R M. Ambientes virtuais de aprendizagem.
Artmed, 2005.

LITWIN, E. Educação a Distância - Temas para o debate de
uma nova agenda Educativa. Artmed, 2001.

PALLOFF, R M; PRATT, K. Construindo comunidades de
aprendizagem no ciberespaço - Estratégias eficientes para salas
de aula on-line. Artmed, 2002.

PFROMM N S. Telas que ensinam: do cinema ao computa-
dor. Alínea e Átomo, 2001.

SANCHO; HERNÁNDEZ, F. Tecnologias para transformar a
educação. Artmed, 2007. 

FACULDADE DE TECNOLOGIA DE CARAPICUÍBA
EDITAL DE ABERTURA N.º 2654 /2008 DE INSCRIÇÕES

PARA CONCURSO PÚBLICO DOCENTE POR TEMPO INDETERMI-
NADO PARA A FACULDADE DE TECNOLOGIA DE CARAPICUÍBA
DO CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA
SOUZA - PROCESSO CEETEPS N.º 4919/2008.

Acham-se abertas inscrições para o Concurso Público por
Tempo Indeterminado, para provimento de emprego público de
Professor Associado I a ser exercido na Faculdade de Tecnologia
de Carapicuíba, sob o regime da CLT e legislação complementar,
com um valor de hora aula de R$ 22,50.

O Concurso Público será regido pelo Regimento do Centro
Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza, aprovado pelo
Decreto 17.027-81, com as alterações baixadas pelo Decreto
43.064-98, 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 Análise de Sistemas e Tecnologia da

Informação.
2. Coordenadoria de Curso de Análise de Sistemas e

Tecnologia da Informação
3. Área da Disciplina: ADMINISTRAÇÃO/ ENGENHARIA DA

PRODUÇÃO
4. Preenchimento das disciplinas:
4.1. JORNADAS TEMÁTICAS II
Carga horária: 15 (quinze) horas aula - sendo 10 horas-aula

em sala-de-aula e 05 horas-aula para atividades extra-classe,
conforme detalhado no Item 2 do Inciso VIII deste Edital.

5. Atribuição de carga horária semanal conforme vagas des-
critas a seguir.

6. Número de Vagas: 01 (uma) vaga.
6.1. Vaga 1 - JORNADAS TEMÁTICAS II - Carga horária: 10

(dez) horas-aula, sendo 04 (quatro) horas aulas oferecidas no
período da matutino 02 (duas) horas aulas oferecidas no perío-
do vespertino e 04 (quatro) horas aulas oferecidas no período
noturno.

II. DAS INSCRIÇÕES
Local: Faculdade de Tecnologia de Carapicuíba
Endereço: Avenida Francisco Pignatari, 650 - Vila Gustavo

Correia
Cidade: Carapicuíba - UF - São Paulo
Telefone: (11) 41848404/8408
Seção: Secretaria Acadêmica
III. PRAZO DAS INSCRIÇÕES

15 (quinze) dias corridos, contados a partir da publicação
deste Edital, das 9 horas às 17 horas, prorrogáveis automatica-
mente por mais 15 (quinze) dias, caso não haja candidatos ins-
critos, observados os mesmos horários. Não haverá atendimen-
tos aos sábados e domingos, apesar desses dias serem compu-
tados no prazo.

IV. CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÕES
1. Possuir cédula de identidade ou cédula de identidade

com visto permanente, no caso de estrangeiro.
2. Quando do sexo masculino, possuir documento que com-

prove 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 mínimo de Doutor; experiência profissional rele-

vante de 6 anos após a obtenção do diploma de graduação;
experiência na docência computada apenas em nível superior ou
na mesma disciplina (ou equivalente) em nível técnico;

4.2. Título de Mestre; experiência profissional relevante de
8 anos após a obtenção do diploma de graduação; experiência
na docência computada apenas em nível superior ou na mesma
disciplina (ou equivalente) em nível técnico;

4.3. Especialização 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 ati-
vidades fora da sala-de-aula; docência em nível superior ou na
mesma disciplina (ou equivalente) em nível técnico;

4.4. Graduação na área da matéria do concurso, com expe-
riência profissional relevante de 12 anos após a obtenção do
diploma de graduação, com pelo menos metade dela em ativi-
dades fora da sala-de-aula; experiência na docência computada
apenas em nível superior ou na mesma disciplina (ou equivalen-
te) 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 exi-
gidas neste Edital e não possuir antecedentes criminais.

2. Cópia da cédula de identidade ou protocolo de solicita-
ção ou, cédula de identidade com visto permanente no caso de
estrangeiro.

3. Documento que comprove estar em dia com as obriga-
ções militares, quando do sexo masculino.

4. Documento que comprove estar em dia com as obriga-
ções eleitorais.

5. Diploma de Graduação registrado, documentação com-
probatória da experiência profissional e apresentação do(s)
diploma(s) de pós-graduação, conforme o caso.

6. Apresentação de Memorial ou Curriculum vitae et stu-
diorum baseado no Curriculum vitae da Plataforma Lattes, do
CNPq e com documentação comprobatória.

7.Recolhimento da taxa de inscrição no valor de R$ 30,00
(Trinta Reais), no banco Nossa Caixa, Agência 0390-5, Conta
Corrente 13-100026-2.

8. No caso de inscrição por procuração, deverá ser apresen-
tado o instrumento de mandado, documento de identidade do
procurador e os documentos relacionados nos itens 1 a 6 deste
inciso.

9. Os documentos relacionados nos itens 2 a 5 deste inciso
deverão estar acompanhados de cópia simples, que ficarão reti-
das juntamente com os demais documentos no ato da inscrição.

10. O candidato estrangeiro poderá inscrever-se no concur-
so público com a cédula de identidade com visto temporário,
devendo, entretanto, por ocasião da contratação, estar de posse
da cédula de identidade com visto permanente; fica dispensado
das exigências contidas nos itens 3 e 4 deste inciso.

11. A Inscrição do candidato poderá ser aceita condicional-
mente, desde que, interposto recurso, e enquanto o mesmo esti-
ver pendente de decisão, não haverá prosseguimento do con-
curso.

VI. DO DEFERIMENTO E INDEFERIMENTO DE INSCRIÇÕES
1. O deferimento e o 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 defe-
rida, 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 envol-
vida se encarregará do aviso aos candidatos que as etapas sub-
seqüentes estão comprometidas.

VII. DAS PROVAS E CLASSIFICAÇÃO
1. Os candidatos deverão atender a convocação, compare-

cendo 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 Didático, Exame de Memorial
Circunstanciado e Exame de Conhecimentos Específicos, segun-
do a Deliberação CEETEPS 10/2007, de 28/12/2007.

3. Não haverá segunda chamada para os exames; a ausên-
cia do candidato implicará na sua eliminação do Concurso
Público.

4. O candidato aprovado será classificado segundo sua ava-
liação 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 10/2007, de 28/12/2007.

5. A convocação para contratação deverá recair no 1º colo-
cado aprovado, obedecendo à classificação em ordem decres-
cente 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 ensi-
no superior.

VIII. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
1. A inscrição do candidato implicará no 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 indeter-
minado e por hora - aula. O turno e os horários das aulas serão
atribuídos pelo Departamento / Coordenadoria de Curso, semes-
tralmente e, para cada 2 horas aula será atribuída uma hora ati-
vidade para o desenvolvimento das funções inerentes ao empre-
go, incluindo preparo de aulas, reuniões pedagógicas, etc. a ser
desenvolvida na escola, a critério de sua Direção e do Plano de
Curso.

3. 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.

4. 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.

5. No período de validade do concurso, caso haja necessi-
dade de docente para a mesma disciplina do mesmo, serão con-
vocados candidatos aprovados, na ordem publicada no seu
Resultado Final.

6. As Deliberações CEETEPS 08/2008, CEE 50/2005, CEE
55/2006 e CEE 56/2006, bem como informações complementa-
res serão obtidas no local das inscrições.

7. A inexatidão de informações ou irregularidades de docu-
mentos, ainda que verificadas posteriormente, eliminarão o can-
didato do concurso público, anulando-se todos os atos decor-
rentes da inscrição.

8. 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.

ANEXO:
PROGRAMA DA DISCIPLINA
Atividades para trabalho com projetos e situações de cará-

ter prático e real, problematizando-as de forma a gerar questio-
namentos para favorecer a convivência no ambiente profissio-
nal. Sugestão de tema: Relacionamento com usuários e técnicas
de apresentação.

BIBLIOGRAFIA UTILIZADA NAS DISCIPLINAS
DANTAS, Edmundo B. Atendimento ao Público nas

Organizações. Senac, 2004.
HAMLIN, Sonya. Fale claro: para que todos entendam.

Campus, 2006. 
FACULDADE DE TECNOLOGIA DE CARAPICUÍBA
EDITAL DE ABERTURA N.º 2655/2008 DE INSCRIÇÕES PARA

CONCURSO PÚBLICO DOCENTE POR TEMPO INDETERMINADO
PARA A FACULDADE DE TECNOLOGIA DE CARAPICUÍBA DO
CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA
SOUZA - PROCESSO CEETEPS N.º 4920/2008.

Acham-se abertas inscrições para o Concurso Público por
Tempo Indeterminado, para provimento de emprego público de
Professor Associado I a ser exercido na Faculdade de Tecnologia
de Carapicuíba, sob o regime da CLT e legislação complementar,
com um valor de hora aula de R$ 22,50.

O Concurso Público será regido pelo Regimento do Centro
Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza, aprovado pelo
Decreto 17.027-81, com as alterações baixadas pelo Decreto
43.064-98, 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 Análise de Sistemas e Tecnologia da

Informação.
2. Coordenadoria de Curso de Análise de Sistemas e

Tecnologia da Informação
3. Área da Disciplina: CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO 
4. Preenchimento das disciplinas:
4.1. LINGUAGENS E FERRAMENTAS PARA A CONSTRUÇÃO

DE SOFTWARE EDUCACIONAL I e CONSTRUÇÃO DE AMBIENTES
DE APRENDIZAGEM MEDIADOS PELO COMPUTADOR

Carga horária: 12 (DOZE) horas aula - sendo 08 horas-aula
em sala-de-aula e 04 horas-aula para atividades extra-classe,
conforme detalhado no Item 2 do Inciso VIII deste Edital.

5. Atribuição de carga horária semanal conforme vagas
descritas a seguir.

6. Número de Vagas: 01 (uma) vaga.
6.1. Vaga 1 - LINGUAGENS E FERRAMENTAS PARA A

CONSTRUÇÃO DE SOFTWARE EDUCACIONAL I - Carga horária:
04 (quatro) horas aula, sendo 04 (quatro) horas aula oferecidas
no turno vespertino.

CONSTRUÇÃO DE AMBIENTES DE APRENDIZAGEM MEDIA-
DOS PELO COMPUTADOR - Carga horária: 04 (quatro) horas
aula, sendo 04 (quatro) horas aula oferecidas no turno vesperti-
no.

II. DAS INSCRIÇÕES
Local: Faculdade de Tecnologia de Carapicuíba
Endereço: Avenida Francisco Pignatari, 650 - Vila Gustavo

Correia
Cidade: Carapicuíba - UF - São Paulo
Telefone: (11) 41848404/8408
Seção: Secretaria Acadêmica
III. PRAZO DAS INSCRIÇÕES
15 (quinze) dias corridos, contados a partir da publicação

deste Edital, das 9 horas às 17 horas, prorrogáveis automatica-
mente por mais 15 (quinze) dias, caso não haja candidatos ins-
critos, observados os mesmos horários. Não haverá atendimen-
tos aos sábados e domingos, apesar desses dias serem compu-
tados no prazo.

IV. CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÕES
1. Possuir cédula de identidade ou cédula de identidade

com visto permanente, no caso de estrangeiro.
2. Quando do sexo masculino, possuir documento que com-

prove 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 mínimo de Doutor; experiência profissional rele-

vante de 6 anos após a obtenção do diploma de graduação;
experiência na docência computada apenas em nível superior ou
na mesma disciplina (ou equivalente) em nível técnico;

4.2. Título de Mestre; experiência profissional relevante de
8 anos após a obtenção do diploma de graduação; experiência
na docência computada apenas em nível superior ou na mesma
disciplina (ou equivalente) em nível técnico;

4.3. Especialização 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 ati-
vidades fora da sala-de-aula; docência em nível superior ou na
mesma disciplina (ou equivalente) em nível técnico;

4.4. Graduação na área da matéria do concurso, com expe-
riência profissional relevante de 12 anos após a obtenção do
diploma de graduação, com pelo menos metade dela em ativi-
dades fora da sala-de-aula; experiência na docência computada
apenas em nível superior ou na mesma disciplina (ou equivalen-
te) 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 exi-
gidas neste Edital e não possuir antecedentes criminais.

2. Cópia da cédula de identidade ou protocolo de solicita-
ção ou, cédula de identidade com visto permanente no caso de
estrangeiro.

3. Documento que comprove estar em dia com as obriga-
ções militares, quando do sexo masculino.

4. Documento que comprove estar em dia com as obriga-
ções eleitorais.

5. Diploma de Graduação registrado, documentação com-
probatória da experiência profissional e apresentação do(s)
diploma(s) de pós-graduação, conforme o caso.

6. Apresentação de Memorial ou Curriculum vitae et stu-
diorum baseado no Curriculum vitae da Plataforma Lattes, do
CNPq e com documentação comprobatória.

7.Recolhimento da taxa de inscrição no valor de R$ 30,00
(Trinta Reais), no banco Nossa Caixa, Agência 0390-5, Conta
Corrente 13-100026-2.

8. No caso de inscrição por procuração, deverá ser apresen-
tado o instrumento de mandado, documento de identidade do
procurador e os documentos relacionados nos itens 1 a 6 deste
inciso.

9. Os documentos relacionados nos itens 2 a 5 deste inciso
deverão estar acompanhados de cópia simples, que ficarão reti-
das juntamente com os demais documentos no ato da inscrição.

10. O candidato estrangeiro poderá inscrever-se no concur-
so público com a cédula de identidade com visto temporário,
devendo, entretanto, por ocasião da contratação, estar de posse
da cédula de identidade com visto permanente; fica dispensado
das exigências contidas nos itens 3 e 4 deste inciso.

11. A Inscrição do candidato poderá ser aceita condicional-
mente, desde que, interposto recurso, e enquanto o mesmo esti-
ver pendente de decisão, não haverá prosseguimento do con-
curso.

VI. DO DEFERIMENTO E INDEFERIMENTO DE INSCRIÇÕES
1. O deferimento e o 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 defe-
rida, 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 envol-
vida se encarregará do aviso aos candidatos que as etapas sub-
seqüentes estão comprometidas.

VII. DAS PROVAS E CLASSIFICAÇÃO
1. Os candidatos deverão atender a convocação, compare-

cendo 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 Didático, Exame de Memorial
Circunstanciado e Exame de Conhecimentos Específicos, segun-
do a Deliberação CEETEPS 10/2007, de 28/12/2007.

3. Não haverá segunda chamada para os exames; a ausên-
cia do candidato implicará na sua eliminação do Concurso
Público.

4. O candidato aprovado será classificado segundo sua ava-
liação 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 10/2007, de 28/12/2007.

5. A convocação para contratação deverá recair no 1º colo-
cado aprovado, obedecendo à classificação em ordem decres-
cente 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 ensi-
no superior.

VIII. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
1. A inscrição do candidato implicará no 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 indeter-
minado e por hora - aula. O turno e os horários das aulas serão
atribuídos pelo Departamento / Coordenadoria de Curso, semes-
tralmente e, para cada 2 horas aula será atribuída uma hora ati-
vidade para o desenvolvimento das funções inerentes ao empre-
go, incluindo preparo de aulas, reuniões pedagógicas, etc. a ser
desenvolvida na escola, a critério de sua Direção e do Plano de
Curso.

3. 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.

4. 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.

5. No período de validade do concurso, caso haja necessi-
dade de docente para a mesma disciplina do mesmo, serão con-
vocados candidatos aprovados, na ordem publicada no seu
Resultado Final.

6. As Deliberações CEETEPS 08/2008, CEE 50/2005, CEE
55/2006 e CEE 56/2006, bem como informações complementa-
res serão obtidas no local das inscrições.

7. A inexatidão de informações ou irregularidades de docu-
mentos, ainda que verificadas posteriormente, eliminarão o can-
didato do concurso público, anulando-se todos os atos decor-
rentes da inscrição.

8. 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.

ANEXO:
PROGRAMA DA DISCIPLINA
Software Educacional: conceituação. Desenvolvimento de

Software Educacional: modelos; ferramentas; fases (análise, pro-
jeto e implementação). Projetos, construção, implementação e
avaliação. Linguagens e Ferramentas de Autoria. Programação
Java e em linguagens de script.

Construção de ambientes de aprendizagem mediados pelo
computador, com base nos princípios que norteiam o processo
de aprender. Familiarização com softwares gerais livres e outros
meios informatizados disponíveis no mercado, incluindo a explo-
ração dos principais recursos que eles oferecem. Modelos cola-
borativos e cooperativos na educação. Ambientes Hipermídia.
Design de Interfaces. Recursos gráficos. Modelos Inteligentes.
Realidade Virtual.
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