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no endereço citado no item 8.3, até o término do período de 
inscrição, indicando as condições diferenciadas de que necessita 
para a realização da prova.

8.5. O candidato portador de deficiência que não atender, 
no período de inscrição, às exigências contidas nos itens 8.3. a 
8.4. deste edital, não terá sua prova preparada segundo suas 
necessidades, devendo realizar o exame com prova igual aos 
demais candidatos.

8.6. O candidato portador de deficiência, tomando conhe-
cimento da síntese das atribuições da função de TÉCNICO DE 
SEGURANÇA DO TRABALHO, poderá concorrer, sob sua inteira 
responsabilidade e desde que atenda aos requisitos relaciona-
dos no item 6 deste Edital, às vagas reservadas aos portadores 
de deficiência.

8.7. O candidato portador de deficiência participará do con-
curso em igualdade de condições com os demais candidatos no 
que se refere ao conteúdo da prova, à avaliação e aos critérios 
de aprovação, à nota mínima exigida, o horário de início e ao 
local de aplicação da prova.

8.8. O tempo para a realização da prova a que serão subme-
tidos os candidatos portadores de deficiência, conforme dispo-
sição do art. 2º, § 4º, da Lei Complementar Estadual nº 683/92, 
poderá ser diferente daquele previsto para os candidatos não 
portadores de deficiência(s), levando-se em conta o grau de 
dificuldade para a leitura e escrita em Braille, bem como o grau 
de dificuldade decorrente de outras modalidades de deficiência.

8.9. O candidato portador de deficiência que necessitar de 
tempo adicional para a realização da prova deverá requerê-lo 
até o término do período de inscrição com justificativa acom-
panhada de parecer emitido por especialista da área em que a 
deficiência se situa.

8.10. No prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da publica-
ção das Listas de Classificação no Diário Oficial do Estado de São 
Paulo, os candidatos portadores de deficiência aprovados deve-
rão submeter-se, no local e horário indicados, à perícia médica 
para verificação da compatibilidade de sua(s) deficiência(s) com 
o exercício das atribuições da função.

8.11. A perícia médica prevista no item 8.10. não substitui o 
exame médico pré-admissional previsto no item 15.3., ao qual o 
candidato portador de deficiência também deverá se submeter e 
ser considerado apto, previamente, à contratação.

8.12. A perícia prevista no item 8.10. será realizada pelos 
médicos do trabalho do SESMT/USP, devendo o laudo ser profe-
rido no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da data 
da realização do exame.

8.13. Quando a perícia concluir pela inaptidão do candidato 
portador de deficiência, constituir-se-á junta médica para nova 
inspeção, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, da qual poderá parti-
cipar profissional indicado pelo interessado que terá o prazo de 
5 (cinco) dias úteis contados da ciência do laudo médico, para 
realizar essa indicação.

8.14. A junta médica deverá apresentar laudo conclusivo 
no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da realização do 
novo exame.

8.15. Não caberá qualquer recurso da decisão proferida 
pela junta médica.

8.16. O candidato portador de deficiência considerado inap-
to para o exercício da função pelas perícias médicas realizadas 
na forma estabelecida nos itens 8.10. a 8.14., estará excluído 
do concurso público.

8.17. Não havendo candidato(s) portador(es) de 
deficiência(s) aprovados e considerado(s) apto(s) pela perícia 
médica, as vagas a eles reservadas serão preenchidas pelos 
demais aprovados, com estrita observância da ordem classifica-
tória da lista de Resultado Final/Classificação.

9. Das Provas
9.1. O concurso público constará das seguintes etapas:
1ª Prova de Múltipla Escolha (eliminatória) com 20 questões 

objetivas, sendo 18 questões de conhecimento específico, 01 
questão de inglês e 01 questão de informática, valendo 0,5 
pontos cada;

2ª Prova Dissertativa (eliminatória) com 05 questões discur-
sivas, valendo 2,0 pontos cada.

9.2. A Prova de Múltipla Escolha e a Prova Dissertativa 
versarão sobre o programa abaixo:

Segurança do trabalho. Higiene do trabalho. Meios de 
comunicação, recursos audiovisuais e promocionais, dinâmica 
de grupo. Proteção contra incêndio e legislações pertinentes. 
Administração aplicada. Normalização e Legislação. Estatísticas 
de acidentes. Arranjo físico. Movimentação e armazenamento 
de materiais. Agentes ambientais. EPI e EPC. Primeiros Socorros. 
Desenho técnico. Ergonomia. Princípios de tecnologia industrial. 
Doenças profissionais. Legislação sobre higiene e segurança do 
trabalho; Segurança no transito; CIPA - Comissão Interna de Pre-
venção de Acidentes; Campanhas e SIPATs; Riscos ambientais: 
agentes químicos, físicos, biológicos, ergonômicos e mecânicos; 
Elaboração do PPRA e PCMSO. Mapa de Risco. Aposentadoria 
Especial.

Informática:
Conceitos básicos de microcomputador: componentes, peri-

féricos e dispositivos de entrada e saída. Office-2000/2003/2007/
XP: funções; instruções; utilização de comandos. Ambiente MS-
Windows: uso do ambiente gráfico; execução de aplicativos e 
acessórios; manipulação e gerenciamento de arquivos, pastas e 
programas; uso dos recursos da rede; configuração do ambiente 
gráfico. Excel, MS-Word: utilização de janelas e menus; barras 
de ferramentas; operação com arquivos; criação e utilização 
modelos de documentos; configuração de página; impressão 
de documentos e configuração de impressora; edição de textos; 
mala direta; cabeçalhos e rodapés; régua; zoom; formatação no 
Word; criação e manipulação de tabelas, utilização de ferramen-
tas; proteção de documentos e demais comandos. Conhecimento 
básico na utilização de navegador de internet. Noções básicas 
sobre vírus de computador

Inglês:
Compreensão e interpretação de textos; normas grama-

ticais, regência; ortografia; vocabulário; expressões idiomáti-
cas; sinônimos; antônimos; concordância verbal; pronominal; 
nominal; gênero, número e grau; flexões verbais; “conditional 
sentences”; discurso direto e indireto, traduções.

9.3. Bibliografia sugerida para a Prova de Múltipla Escolha 
e a Prova Dissertativa

1) MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - GOVERNO 
FEDERAL

Legislação que rege a segurança do trabalho (NRs/Portaria 
3.214 - Normas Regulamentadoras de Segurança e Saúde no 
Trabalho):

NR1 Disposições Gerais
NR2 Inspeção Prévia
NR3 Embargo ou Interdição
NR4 Serviços Especializados em Eng. de Segurança e em 

Medicina do Trabalho
NR5 Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA
NR6 Equipamentos de Proteção Individual - EPI
NR7 Programas de Controle Médico de Saúde Ocupacional
NR 7 Despacho de 01/10/96 (PCMSO)
NR8 Edificações
NR9 Programas de Prevenção de Riscos Ambientais
NR10 Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade
NR11 Transporte, Movimentação, Armazenagem e Manu-

seio de Materiais
NR12 Máquinas e Equipamentos
NR13 Caldeiras e Vasos de Pressão
NR14 Fornos
NR15 Atividades e Operações Insalubres
NR16 Atividades e Operações Perigosas
NR17 Ergonomia
NR18 Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria 

da Construção

trabalho, ministrando treinamentos sobre prevenção e combate 
a incêndios e outros.

- Avaliar as condições ambientais de trabalho, emitindo 
parecer técnico, visando subsidiar o planejamento e a organiza-
ção do trabalho de forma segura para o trabalhador.

- Participar de campanhas de segurança, de treinamento e 
orientação aos funcionários.

- Auxiliar nos exames de processos e pareceres técnicos 
sobre situação funcional.

- Auxiliar em perícia e pareceres processuais.
- Auxiliar na organização de arquivos, envio e recebimento 

de documentos, pertinentes a sua área de atuação para assegu-
rar a pronta localização de dados.

- Desenvolver suas atividades, aplicando normas e procedi-
mentos de biossegurança.

- Zelar pela segurança individual e coletiva, utilizando 
equipamentos de proteção apropriados, quando da execução 
dos serviços.

- Zelar pela guarda, conservação, manutenção e limpeza dos 
equipamentos, instrumentos e materiais utilizados, bem como 
do local de trabalho.

- Executar o tratamento e descarte dos resíduos de mate-
riais provenientes do seu local de trabalho.

- Manter-se atualizado em relação às tendências e inova-
ções tecnológicas de sua área de atuação e das necessidades 
do setor/departamento.

- Executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade 
ou a critério de seu superior.

6. São condições para inscrição no concurso público:
- Ser brasileiro nato ou naturalizado;
- Possuir 18 anos completos até a data do encerramento 

das inscrições;
- Curso técnico completo de Segurança do Trabalho equiva-

lente ao Ensino Médio;
- Registro no Órgão Profissional.
- Estar em dia com as obrigações resultantes da legislação 

eleitoral e, se do sexo masculino, do Serviço Militar;
- Conhecer e estar de acordo com as exigências contidas no 

presente Edital, conforme declaração prestada na Ficha de Ins-
crição, especialmente, em caso de convocação para contratação, 
com a apresentação da documentação pessoal completa exigida 
no item 15.1 no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados do dia 
seguinte ao da publicação do Edital de Convocação, sob pena de 
ser considerado(a) desistente do concurso público.

7. Das Inscrições
7.1. A inscrição do candidato implicará o conhecimento e 

a tácita aceitação das normas e condições estabelecidas neste 
Edital, em relação às quais não poderá ser alegada qualquer 
espécie de desconhecimento

7.2. As inscrições deverão ser efetuadas no período de 
25/08 a 11/09/2009, através da internet, sendo obrigatório o 
preenchimento e a transmissão da ficha de inscrição, bem como 
pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 26,00 (Vinte e 
seis reais), conforme disposto no item 7.3.

7.3. A inscrição deverá ser realizada pela internet até 17:00 
horas do dia 11/09/2009, através do acesso ao “site”: www.
sistemas.usp.br/marteweb - “link”: Concurso Público, com a 
observância rigorosa dos seguintes procedimentos:

1º) escolher o campus;
2º) escolher a função e clicar em Avançar;
3º) optar pelo presente concurso público objeto do Edital 

Seleção RH 027/2009;
4º) informar o CPF e a data de nascimento e clicar em 

Avançar;
5º) preencher todos os campos obrigatórios da ficha;
6º) inscrever-se (ATENÇÃO: após se inscrever, o candidato 

NÃO poderá alterar os dados da ficha de inscrição).
7º) gerar e imprimir o boleto bancário para pagamento do 

valor da taxa de inscrição
8º) efetuar o pagamento da taxa de inscrição até 

11/09/2009, data limite para o encerramento das inscrições.
7.3.1. As informações prestadas na ficha de inscrição preen-

chida devem ser verdadeiras e são de inteira responsabilidade 
do candidato que fica ciente de que qualquer falsa informação, 
omissão ou erro implicará em sua exclusão do concurso público, 
a qualquer momento, e sujeição às penas da lei.

7.3.2. Em caso de feriado ou evento que acarrete o 
fechamento das agências bancárias na localidade em que 
se encontrar o candidato, o boleto bancário deverá ser pago 
antecipadamente.

7.3.3. Não serão aceitas inscrições via internet cujo paga-
mento ocorra por depósito em caixa eletrônico, via postal, fac-
símile, transferência eletrônica, DOC, DOC eletrônico, ordem de 
pagamento ou depósito comum em conta corrente, condicional 
e/ou extemporânea, ou por qualquer outra via que não a especi-
ficada no item 7.3. deste Edital.

7.3.4. O único comprovante de inscrição via internet será o 
boleto bancário devidamente quitado, não sendo necessária a 
entrega da ficha de inscrição.

7.3.5. Não serão aceitas as inscrições via internet cujo 
pagamento da taxa seja efetuado após a data do encerramento 
das inscrições, não sendo devido ao candidato qualquer ressarci-
mento da importância paga extemporaneamente.

7.3.6. A Universidade de São Paulo não se responsabiliza 
por inscrições via internet não recebida por motivos de ordem 
técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestio-
namento das linhas de comunicação, bem como outros fatores 
de ordem técnica que impossibilitem a transferência de dados.

7.3.7. A lista dos candidatos inscritos e/ou Edital de Convo-
cação para Prova com data e local da prova de múltipla escolha 
e dissertativa será publicada no dia 23/09/2009, no Diário Oficial 
do Estado de São Paulo podendo o candidato, sem caráter 
oficial, acompanhar o concurso público através do endereço ele-
trônico: www.usp.br/drh - “link”: vagas/editais em andamento

7.3.8. Caso seja detectada alguma falha na inscrição via 
internet, o candidato terá o prazo de dois dias úteis, contados a 
partir do dia seguinte ao da publicação da lista dos candidatos 
inscritos no Diário Oficial do Estado de São Paulo, para pleitear 
a regularização de sua inscrição através do e-mail rhselecao@
usp.br ou por meio da apresentação de requerimento escrito e 
do comprovante do pagamento da taxa de inscrição à Comissão 
de Concurso Público a ser entregue na SEÇÃO TÉCNICA DE 
RECRUTAMENTO E SELEÇÃO, situada na Rua do Anfiteatro, 181 
- Colméias - Favo 5 - Cidade Universitária - Butantã - São Paulo, 
das 9:00 às 16:30 horas.

7.4. Efetivada a inscrição via internet, não haverá, em 
hipótese alguma, devolução do valor da taxa de inscrição paga.

7.5. Não serão aceitos pedidos de isenção do pagamento 
do valor da taxa de inscrição, seja qual for o motivo alegado 
pelo candidato.

8. Dos candidatos portadores de deficiência
8.1. É assegurado à pessoa portadora de deficiência o direi-

to de se inscrever no presente concurso público, em igualdade 
de condições com os demais candidatos, para preenchimento da 
função cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência 
de que é portador.

8.2. Consideram-se pessoas portadoras de deficiência aque-
las que se enquadrarem nas categorias discriminadas no artigo 
4º do Decreto nº 3.298/99.

8.3. O candidato portador de deficiência deverá declará-
la(s), por escrito, no ato de sua inscrição, bem como apresentar 
laudo médico atestando a espécie e o grau ou nível da(s) 
deficiência(s), com expressa referência ao código corresponden-
te da Classificação Internacional de Doença - CID, e entregá-lo 
na SEÇÃO TÉCNICA DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO, situada na 
Rua do Anfiteatro, 181 - Colméias - Favo 5 - Cidade Universitária 
- Butantã - São Paulo, das 9:00 às 16:30 horas, ou por SEDEX.

8.4. O candidato portador de deficiência que necessitar de 
tratamento diferenciado no dia do concurso deverá requerê-lo 

303 - Bairro São Dimas - Piracicaba - SP, conforme Edital CENA-
07-2009 de Abertura de Concurso Público e Convocação para 
a(s) Prova(s), devendo comparecer munidos de documento de 
identidade, caneta esferográfica de tinta preta ou azul, lápis, 
borracha e comprovante da taxa de inscrição.

NOME - RG.
ADRIANO LUIZ BALTHAZAR BIANCHINI - 275869209
ALEXANDRE TIAGO VISENTIN DORELLI - 442615668
AMANDA BRAVIM - 43722238X
ANDERSON RICARDO TREVIZAM - 306847528
ARY DE ARAÚJO RODRIGUES JÚNIOR - 133687715
CÉLIA MARIA DIAS CORRÊA - 15433115
EDNA MARINA DE SOUZA - 33665692-0
ERIC ALEXANDRE BRITO DA SILVA - 2633351
FERNANDA SALHEB BELLETTI -347403529
FRANTCHESKA CAROLINA DA ROCHA -34953911x
GILMARA CASERI DE LUCA -161063822
GUSTAVO TUKAMOTO - 300365123
GUSTAVO VOLTANI VON ATZINGEN - 262638538
HEBER SIMÕES VIDEIRA - 414155567
JOSEFINA DA SILVA SANTOS - 73915274
LASLEI DE GODOI - 145955795
LIZ MARY BUENO DE MORAES - 226449282
MARIA EMILIA GIBIN SEREN - 434984449
MIRELA ANDRESSA MALUF SOUZA - 330066304
NEIVALDO COSTA - 13752923
RAFAEL CARVALHO DE ARAUJO - 336294839
ROBERTA GIGLIOTI - 30366793X
ROBSON CLAYTON JACQUES ARTHUR - 297162007
ROSEMEIRE FAGUNDES NASCIMENTO -19267884-X
SAVANA DANUZA ZAMAI - 400646328
TANIMARA SOARES DA SILVA - 13685428X
VALDIR FELIPE NOVELLO - 434955188
ZALDIVAR DISSÉRIO FILHO - 405563334

COORDENADORIA 
DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
Edital Seleção RH 027/2009
ABERTURA DE CONCURSO PÚBLICO
A Coordenadoria de Administração Geral da Reitoria da 

Universidade de São Paulo torna pública a abertura de concurso 
público para preenchimento de 09 (nove) vagas do Grupo Técni-
co I A e outras que forem surgindo durante a validade deste na 
função de TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, na capital 
ou no interior, de acordo com a seguinte distribuição:

- 01 vaga para o “campus” de Ribeirão Preto;
- 08 vagas para o “campus” de São Paulo.
Fica reservado a pessoas portadoras de deficiência(s) o 

percentual de 5% (cinco por cento) do total das vagas preenchi-
das durante o prazo de validade do concurso público, conforme 
disposição das Leis Complementares Estaduais nº. 683, de 
18/09/92, e nº. 932, de 08/11/2002.

1. A função será sob o Regime da CLT, em jornada de 
trabalho de 40 horas semanais. O horário de trabalho será 
estabelecido pela Universidade de São Paulo de acordo com suas 
necessidades, podendo ser diurno, noturno, misto, em regime de 
plantões ou em escala de revezamento.

2. Superado o período de experiência de 90 dias, o contrato 
de trabalho passará a viger por tempo indeterminado (§ único 
art. 445 da CLT).

3. O salário inicial para o mês de julho/2009 é de R$ 
1.678,75. O que corresponde a Técnico I A.

4. São exigências para o desempenho da função:
Curso técnico completo de Segurança do Trabalho equiva-

lente ao Ensino Médio.
Registro no Órgão Profissional.
Conhecimento básico da língua inglesa
Conhecimento de informática.
5. São atribuições da função descritas no Plano de Classifi-

cação de Funções - P.C.F. da Universidade de São Paulo:
Sumária:
Realizar trabalhos técnicos relacionados à segurança dos 

funcionários em seus locais de Trabalho e à prevenção e com-
bate a incêndios.

Detalhada:
- Inspecionar edificações, máquinas e outros equipamentos 

detectando condições de risco, indicando equipamentos de pro-
teção coletiva ou individual, investigando causas de acidente de 

CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA 
SOUZA - CEETEPS

CONCURSOS PÚBLICOS PARA VÁRIOS EMPREGOS PÚBLI-
COS

EDITAIS DE CONVOCAÇÃO Nºs 002, 003 e 004
(REF. EDITAL DE CONCURSOS PÚBLICOS Nº 01/2009)
Retificação do DOE de 22/08/2009, Seção I, páginas 189 

e 190
Onde se lê:
Local - FATEC DE PIRACICABA
Endereço - Rua Monsenhor Manoel Francisco Rosa, 433 - 

Piracicaba / SP
Leia-se:
Local - FATEC DE PIRACICABA
Endereço - Avenida Manoel Lopes Alarcon, s/n - Loteamento 

Santa Rosa - Piracicaba / SP
*
*
CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA 

SOUZA - CEETEPS
CONCURSOS PÚBLICOS PARA VÁRIOS EMPREGOS PÚBLI-

COS
EDITAIS DE CONVOCAÇÃO Nºs 001, 002 e 003
(REF. EDITAL DE CONCURSOS PÚBLICOS Nº 01/2009)
Retificação do DOE de 22/08/2009, Seção I, páginas 188, 

189 e 190
Onde se lê:
Local - FATEC DE SERTÃOZINHO
Endereço - Rua Osvaldo Bertuso, 126 - COHAB I - Centro - 

Sertãozinho / SP
Leia-se:
Local - FATEC DE SERTÃOZINHO
Endereço - Rua Jordão Borghetti, 480 - São João - Sertão-

zinho / SP
ETEC de Artes - São Paulo
CONCURSO PÚBLICO DE DOCENTES - EDITAL Nº 

180/01/2009 - PROCESSO Nº 1047/2009.
DESPACHO DO DIRETOR DE ESCOLA TÉCNICA DE 

24/08/2009
O Diretor de Escola Técnica da ETEC de Artes, no uso das 

atribuições conferidas por meio da Portaria CEETEPS-178, de 
21, publicada no DOE de 22/07/2008, HOMOLOGA os Con-
cursos Públicos de Docentes, nos componentes curriculares e 
grupos de componentes curriculares: 2. Francês Instrumental; 
3. História, Análise e Crítica em Dança; 4. Música Aplicada à 
Dança; 5. Percepção e Contato; 8. Composição Musical Original 
e Reelaboração; 9. Estruturação Musical e Harmonia II e III; 10. 
Execução de Textos Musicais: Canto II; 11. Execução de Textos 
Musicais: Canto, Coral e Regência; 12. Execução de Textos 
Musicais: Piano II; 13. Execução de Textos Musicais: Violão II; 14. 
Folclore e História da Música Brasileira; 15. Gestão de Processos 
na Área de Música: Ensino e Organização de Espetáculos; 16. 
História e Evolução da Música II e III; 17. Introdução à Filosofia 
da Arte e da Cultura; 18. Percepção, Rítmica e Melódica II; 19. 
Prática Docente I; 20. Prática Docente II; 21. Prática Docente 
III; 24. Gestão de Atividades de Dança: Ensino e Produção de 
Espetáculos, e considerando, a não ocorrência de candidatos 
aprovados e inscritos, ENCERRA nos componentes curriculares: 
1. Planejamento e Execução do Ensino de Dança; 6. Saúde e 
Segurança do Trabalho em Dança; 7. Aplicativos Informatizados; 
22. Cinesiologia Direcionada à Dança; 23. Fisiologia do Movi-
mento Direcionado à Dança.

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

REITORIA

CENTRO DE ENERGIA NUCLEAR NA 
AGRICULTURA
COMUNICADO DE CONFIRMAÇÃO DE INSCRIÇÃO
O Centro de Energia Nuclear na Agricultura da Universidade 

de São Paulo divulga abaixo os nomes dos candidatos inscri-
tos no Concurso Público para a função de ESPECIALISTA EM 
PROTEÇÃO RADIOLÓGICA, cuja Prova de Múltipla Escolha será 
realizada em 02-09-2009 (quarta-feira) às 08h30min, na sala 1 
do Prédio da Central de Aulas, situado na Avenida Centenário, 




