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a)Para o Cargo de Nível Intermediário Classe "C": Assistente de Alunos.
TABELA XXXIII: Fases da Avaliação para Cargos de Nível Intermediário Classe "C"

Fases Provas Natureza Pontuação por prova Pontos máximos Pontuação mínima exigida
1.ª Fase

(Fase Única)
Prova Teórica

(Questões Objetivas)

Língua Portuguesa e Redação Oficial Eliminatória 50 100 60

Raciocínio Lógico e Matemática 40
Conhecimentos Básicos de Informática 10

b) Para o Cargo de Nível Intermediário Classe "D": Assistente em Administração.

TABELA XXXIV: Fases da Avaliação para Cargos de Nível Intermediário Classe "D"
Fases Provas Natureza Pontuação por prova Pontos máximos Pontuação mínima exigida

1.ª Fase
(Fase Única)
Prova Teórica

(Questões Objetivas)

Língua Portuguesa e Redação Oficial Eliminatória 40 100 60

Raciocínio Lógico e Matemática 40
Conhecimentos Básicos de Informática 20

c) Para o Cargo de Nível Intermediário Classe "D": Técnico em Contabilidade.

TABELA XXXV: Fases da Avaliação para Cargos de Nível Intermediário Classe "D":
Fases Provas Natureza Pontuação por prova Pontos máximos Pontuação mínima exigida

1.ª Fase
(Fase Única)
Prova Teórica

(Questões Objetivas)

Conhecimentos Específicos na Área Eliminatória 50 100 60

Língua Portuguesa 20
Raciocínio Lógico e Matemática 20

Conhecimentos Básicos de Informática 10

d)Para os Cargos de Nível Intermediário Classe "D": Técnico em Agropecuária, Técnico de Laboratório/Área Edificações, Técnico de Laboratório/Área Eletrônica, Técnico de Laboratório/Área Eletrotécnica, Técnico
de Laboratório/Área Informática, Técnico de Laboratório/Área Mecânica, Técnico de Laboratório/Área Química e Técnico em Tecnologia da Informação.

TABELA XXXVI: Fases da Avaliação para Cargos de Nível Intermediário Classe "D"
Fases Provas Natureza Pontuação por prova Pontos máximos Pontuação mínima exigida

1.ª Fase:
Prova Teórica

(Questões Objetivas)

Conhecimentos na área específica Eliminatória 60 100 60

Língua Portuguesa 20
Raciocínio lógico e Matemática 20

2.ª Fase:
Prova de Desempenho

Pratica de Laboratório Específica Eliminatória 100 50

e)Para Cargos de Nível Superior Classe "E": Administrador, Analista de Tecnologia da Informação, Assistente Social, Auditor, Bibliotecário-Documentalista, Contador, Engenheiro/Área Civil, Médico, Pedagogo,
Psicólogo e Técnico em Assuntos Educacionais.

TABELA XXXVII: Fases da Avaliação para Cargos de Nível Superior Classe "E" (exceto jornalista)
Fases Provas Natureza Pontuação por prova Pontos máximos Pontuação mínima exigida

1ª Fase
(Fase Única)
Prova Teórica

(Questões Objetivas)

Conhecimentos Específicos na Área Eliminatória 50 100 60

Língua Portuguesa e Redação Oficial 20
Legislação 10

Raciocínio Lógico e Matemática 10
Conhecimentos Básicos de Informática 10

f)Para Cargos de Nível Superior Classe "E": Jornalista.

TABELA XXXVIII: Fases da Avaliação para Cargos de Nível Superior Classe "E" (exclusivo para Jornalistas)
Fases Provas Natureza Pontuação por prova Pontos máximos Pontuação mínima exigida

1ª Fase
(Fase Única)
Prova Teórica

(Questões Objetivas)

Conhecimentos Específicos na Área Eliminatória 50 100 60

Língua Portuguesa e Redação Oficial 20
Legislação 10

Raciocínio Lógico e Matemática 10
Conhecimentos Básicos de Informática 10

2.ª Fase:
Prova de Desempenho

Pratica de Redação Eliminatória 100 50

c) não observar a forma e o prazo estabelecido no subitem
5.3.1. deste edital.

5.4.6. Cada pedido de isenção será analisado e julgado pela
Comissão de Concurso Público do IFSP.

5.4.7. A relação dos pedidos de isenção aceitos será di-
vulgada no dia 5 de abril de 2010, no endereço eletrônico
www.ifsp.edu.br, ou no site da contratada, na seção "Concurso Pú-
blico", no link "Resultado Isenção".

5.4.8. Não haverá recurso contra o indeferimento do re-
querimento de isenção da taxa de inscrição.

5.4.9. O candidato que tiver o seu pedido de isenção aceito
deverá realizar a inscrição conforme indicado nos itens 5.1 e 5.2 -
alínea "a".

5.4.10. Os candidatos que tiverem seus pedidos de isenção
indeferidos e pretenderem participar do concurso deverão proceder à
inscrição de acordo com os itens 5.1 e 5.2 deste edital.

5.5. O candidato portador de necessidades especiais que es-
tiver concorrendo à vaga destinada aos portadores de deficiência
física deverá efetivar sua inscrição de acordo com os itens 5.1, 5.2 e
5.3 deste edital.

6.DAS PROVAS
6.1. O Processo Seletivo constará de uma única etapa, sub-

dividida em fases para todos os Cargos deste certame, de acordo com
as Tabelas de XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII e XXX-
VIII.

6.2. Da prova da 1ª fase (Prova Teórica):
6.2.1. A prova da primeira fase será realizada às 13 horas do

dia 16 de maio de 2010 (domingo), e terá duração de três horas e
meia.

6.2.2. A prova da 1ª fase será composta por 50 questões
objetivas, para todas as áreas de atuação, conforme definição que
constará das instruções específicas disponíveis para consulta no site
www.ifsp.edu.br, na seção "Concurso Público", ou no site da con-
tratada, no "link" Instruções Específicas.

6.2.3. Para verificar o local onde realizará a prova da 1ª fase,
o candidato deverá, a partir de 10 de maio de 2010, acessar o site
www.ifsp.edu.br, na seção "Concurso Público", ou no site da Con-
tratada, na seção "Concurso Público - IFSP", no link "Locais de
Prova 1ª fase".

6.2.4. A confirmação do local, da data e do horário da prova
da 1ª fase, bem como o transporte para a sua participação na prova
será de inteira responsabilidade do candidato;

6.2.5. Todos os candidatos realizarão as provas da 1ª fase,
obrigatoriamente, na cidade de São Paulo. O candidato deverá, obri-
gatoriamente, realizar a prova no local determinado.

6.2.6. Para realizar a prova da 1ª fase, o candidato deverá
comparecer ao local determinado munido de:

I - lápis preto, caneta esferográfica preta ou azul e bor-
racha

II - ORIGINAL de UM dos seguintes documentos de iden-
tidade:

•documento de identidade expedido pelas Secretarias de Se-
gurança Pública (RG), pela Forças Armadas ou pela Polícia Militar,
válido em todo o território nacional;

•cédula de identidade de estrangeiros (RNE);
•carteira nacional de habilitação com foto (CNH - modelo

novo);
•documento expedido por Ordens ou Conselhos Profissionais

que, por lei federal, valem como documento de identidade em todo o
país (exemplo: OAB, COREN, CREA e outros);

•carteira de trabalho e previdência social (CTPS);
•passaporte brasileiro.
6.2.7. O documento de identidade que o candidato apresentar

no dia da prova deverá estar em boas condições de visibilidade, de
modo a possibilitar a conferência da foto, da assinatura e dos demais

dados. Caso o documento esteja com foto antiga e/ou com a indicação
de "não alfabetizado", este deverá ser substituído, sendo necessário,
para tanto, providenciar a 2ª (segunda) via do mesmo, antes da data
do Exame.

6.2.8. NÃO SERÃO ACEITOS, em hipótese alguma, como
"documentos de identidade" os documentos indicados na seqüência,
por serem destinados a outros fins: certidão de nascimento e/ou de
casamento, título de eleitor, carteira de habilitação sem foto (modelo
antigo), Carteira de Reservista com ou sem foto, crachás e identidade
funcional de instituição pública ou privada.

6.2.9. Também não serão aceitos protocolos e/ou cópias re-
prográficas (xerox), autenticadas ou não-autenticadas, dos documen-
tos de identidade. SOMENTE SERÁ ACEITA APRESENTAÇÃO
DE DOCUMENTO DE IDENTIDADE ORIGINAL.

6.2.10. Em caso de perda, roubo ou extravio de "documento
de identidade", o candidato deverá levar e apresentar, obrigatoria-
mente, a via original e uma cópia do Boletim de Ocorrência Policial,
datado de no máximo 3 (três) meses antes do dia da prova, jus-
tificando o fato ocorrido, bem como uma foto 3x4 recente. Tanto a
cópia do Boletim de Ocorrência Policial, quanto a foto 3x4 recente,
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