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UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA

REITORIA

CAMPUS DE ARAÇATUBA

FACULDADE DE ODONTOLOGIA
 EDITAL 96-2011-STDARH-COMUNICADO
O DIRETOR TÉCNICO DA DIVISÃO TÉCNICA ADMINISTRA-

TIVA DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA DO CAMPUS DE ARA-
ÇATUBA - UNESP, COMUNICA que foi homologado conforme 
Deliberação nº 592-2011-C da Congregação, o concurso público 
com vistas à contratação de 01(um) emprego público de Profes-
sor Assistente Doutor, em RDIDP, sob o regime jurídico da CLT e 
legislação complementar, junto ao Departamento de Cirurgia e 
Clínica Integrada, na Disciplina de Periodontia, de que trata o 
Edital nº 62-2011-STDARH - publicado no DOE de 12-07-2011, 
páginas 142 e 143, seção I - Proc.FOA-865-2011-III.

Edital 97-2011-STDARH - convocação
O Diretor Técnico da Divisão Técnica Administrativa da 

Faculdade de Odontologia do Campus de Araçatuba - unesp, 
convoca os candidatos abaixo relacionados, para realização das 
provas, inscritos nos concursos públicos para contratação de 
professores substitutos, na seguinte conformidade:

Departamento de Cirurgia e Clínica Integrada, disciplina de 
Clínica Integrada, 1 (uma) vaga, na sala de aula do prédio 10-A 
da Rua José Bonifácio, 1193, Araçatuba-SP, no dia 10-01-2012, 
às 8h30, sorteio do ponto e realização da prova escrita - Candi-
data inscrita: Eloá Rodrigues Luvizuto, RG. 24.761.058-6-SSP-SP 
- Proc.FOA-2374-2011;

Departamento de Patologia e Propedêutica Clínica, disciplina 
de Patologia Geral, 2 (duas) vagas, na sala de aula nº 5, na Rodovia 
Marechal Rondon, Araçatuba-SP - Nos dias: 11-01-2012, às 8h30 
sorteio do ponto da prova de didática e 12-01-2012 às 9h, reali-
zação da prova de didática pela ordem de inscrição no concurso 
- Candidatos inscritos: Marceli Moço Silva, RG. 30.730.332-9-SSP-
SP; Carine Ervolino de Oliveira, RG. 43.322.280-3-SSP-SP; Renata 
Bianco Consolaro, RG. 32.589.514-4-SSP-SP; Priscila Raquel Mar-
tins - Proc.FOA-2372-2011;

Departamento de Odontologia Infantil e Social, disciplina 
de Odontologia Legal e Bioética, 1 (uma) vaga, na sala de aula 
do departamento, Rua José Bonifácio, 1193, Araçatuba-SP, nos 
dias: 11-01-2012, às 8h sorteio do ponto da prova de didática e 
12-01-2012, às 9h realização da prova de didática - Candidata 
inscrita: Wanilda Maria Meira Costa Borghi, RG. 4.159.926-SSP-
SP - Proc.FOA-2376-2011.

Programação de 
Desembolso-BEC
PLANEJAMENTO E 
DESENVOLVIMENTO REGIONAL

UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR

29.01.09 2011PD01369 686,05

ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
PDS BEC a serem pagas
380001
Data: 27/12/2011

UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR

380103 2011PD00599 507,20
TOTAL  507,20

UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR

380106 2011PD01327 204,00
380106 2011PD01333 3.650,00
380106 2011PD01334 522,50
380106 2011PD01335 545,00
380106 2011PD01336 600,00
TOTAL  5.521,50

UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR

380108 2011PD01197 1.000,00
380108 2011PD01201 2.021,05
TOTAL  3.021,05

UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR

380109 2011PD01156 136,00
TOTAL  136,00

UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR

380112 2011PD01080 1.345,98
TOTAL  1.345,98

UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR

380113 2011PD01094 85,00
380113 2011PD01095 371,40
380113 2011PD01096 555,90
380113 2011PD01097 118,40
380113 2011PD01098 519,00
TOTAL  1.649,70

UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR

380115 2011PD00234 1.158,00
380115 2011PD00235 150,00
TOTAL  1.308,00

UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR

380116 2011PD01172 1.207,00
380116 2011PD01173 3.250,00
TOTAL  4.457,00

UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR

380118 2011PD01406 1.498,00
TOTAL  1.498,00

UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR

380120 2011PD01666 2.696,24
TOTAL  2.696,24

UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR

380123 2011PD01338 985,25
380123 2011PD01349 262,60
TOTAL  1.247,85

UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR

380125 2011PD00856 115,00
380125 2011PD00867 1.485,00
TOTAL  1.600,00

UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR

380126 2011PD00272 282,80
380126 2011PD00273 772,65
380126 2011PD00274 83,70
TOTAL  1.139,15

UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR

380127 2011PD01208 171,50
380127 2011PD01209 25,60
380127 2011PD01210 810,00
380127 2011PD01211 1.277,00
TOTAL  2.284,10

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, 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 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 cons-
titui 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 inde-
terminado 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. 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 Superinten-
dente, 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 neces-
sidade de docente para a mesma disciplina do mesmo, serão 
convocados 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 
documentos, ainda que verificadas posteriormente, eliminarão 
o candidato do concurso público, anulando-se todos os atos 
decorrentes 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.

9. Em hipótese alguma será devolvido o valor pago pela 
inscrição, salvo em caso de cancelamento do concurso.

ANEXO
PROGRAMA DA DISCIPLINA E BIBLIOGRAFIA UTILIZADA
Ementa: Objetivos, conceitos e evolução da Engenharia de 

Software. Paradigmas de desenvolvimento de software. Evolu-
ção das metodologias de sistemas e suas principais técnicas. 
Processo de desenvolvimento de software. Modelos de software. 
Ciclo de vida. Qualidade de software e seus modelos. Melhores 
práticas no desenvolvimento de software.

Bibliografia Básica:
PRESSMAN, R. S. Engenharia de software. 6.ed. McGraw-

Hill, 2006.
Bibliografia Complementar:
GUEDES, G. UML 2 - Uma Abordagem Prática. São Paulo: 

Novatec, 2009.
PILONE, D e MILES, R. Use A Cabeça - Desenvolvimento de 

Software. Alta
Books, 2008.
SOMMERVILLE, I. Engenharia de software. 8.ed. Addison 

Wesley, 2007.

MEIO AMBIENTE

FUNDAÇÃO PARQUE ZOOLÓGICO DE SÃO PAULO

FUNDAÇÃO PARQUE ZOOLÓGICO DE SÃO PAULO
C.N.P.J. N.º 60.889.573/0001-40
Av. Miguel Stéfano, n.º 4241, Água Funda - São Paulo -SP
Fone (0xx11) 5073-0811
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº. 001/2011
PROCESSO N.º 1271CC1112
RETIFICAÇÃO Nº 01/2011
A Fundação Parque Zoológico de São Paulo, no uso de suas 

atribuições legais, mediante autorização do Senhor Governador 
do Estado de São Paulo em 13/07/2011, por meio do despacho 
exarado no Processo SF nº 12.091-308626/2011 da Secretaria da 
Fazenda do Estado de São Paulo, torna pública a Retificação nº 
01, do Edital Nº 001/2011.

1. DAS RETIFICAÇÕES
1.1. No Capítulo I - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES.
Quanto ao requisito mínimo exigido para o cargo Técnico 

de Paisagismo.
Leia-se como segue e não como constou:
CÓDIGO DO CARGO CARGO LOCAL DE TRABALHO SALÁ-

RIO BASE Setembro/
2011 Nº DE VAGAS JORNADA SEMANAL DE TRABALHO* 

REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIDOS
410ZOO Técnico de Paisagismo Zoológico - SP R$1.388,00 1 

42h - RC Ensino Médio completo e Curso Técnico em Paisagismo. 
Conhecimentos em microinformática.

1.2. Quanto ao período para solicitação e envio dos docu-
mentos para a redução da taxa de inscrição indicados nos:

Capítulo III - DAS INSCRIÇÕES, item 3.4.;
Capítulo IV - DA REDUÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO, item 4.6. e
Anexo III - CRONOGRAMA.
Leia-se como segue e não como constou:
19 de dezembro de 2011 a 04 de janeiro de 2012.
2. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Permanecem inalterados os demais itens e disposições do 

Edital Nº 001/2011, publicado no Diário Oficial do Estado de São 
Paulo - Poder Executivo - Seção I, no dia 17/12/2011.

São Paulo, 26 de dezembro de 2011.
Adm. Márcio Tadeu Franco
Chefe do Departamento de Administração

Bibliografia:
FACHIN, O. Fundamentos de metodologia. 4ª ed. Atlas, 2005
KÖCHE, J. C. Fundamentos de metodologia científica. 20 

ed. Vozes, 2002.
LAKATOS, E. M; MARCONI, M. A. Fundamento de Metodolo-

gia científica. Atlas, 2007.
NETO, J A. M. Metodologia Científica na Era da Informática. 

2ª ed.
Saraiva, 2005.
RUIZ, J A. Metodologia Científica. Atlas, 2002.
SEVERINO, A J. Metodologia do trabalho científico 19 ed. 

Cortez, 2002.
Toda a bibliografia do curso e a que for necessária para o 

projeto do estudante.
FATEC SÃO CAETANO - FACULDADE DE TECNOLOGIA DE 

SÃO CAETANO DO SUL.
EDITAL N.º 3172/2011 DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES PARA 

CONCURSO PÚBLICO DOCENTE POR TEMPO INDETERMINADO 
PARA A FATEC SÃO CAETANO - FACULDADE DE TECNOLOGIA 
DE SÃO CAETANO DO SUL DO CENTRO ESTADUAL DE EDUCA-
ÇÃO TECNOLÓGICA PAULA SOUZA - PROCESSO CEETEPS N.º 
8355/2011.

Acham-se abertas inscrições para o Concurso Público por 
Tempo Indeterminado, para provimento de emprego público 
de Professor Associado I, a ser exercido na Fatec São Caetano 
- Faculdade de Tecnologia de São Caetano do Sul, sob o regime 
da CLT e legislação complementar, com um valor de hora aula 
de R$ 25,06.

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 Delibe-
rações CEE 50/2005, CEE 55/2006 e CEE 56/2006, pela Delibera-
ção 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 Analise de Sistemas e 

Tecnologia da Informação.
2. Área da Disciplina: Computação.
3. Disciplina e carga horária: Engenharia de Software I - 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 periodo vespertino e 04 horas-aula 
para atividades extraclasse, conforme detalhado no Item 2 do 
Inciso VIII deste Edital.

5. Número de Vaga: 01 vaga.
II. DAS INSCRIÇÕES
Local: Faculdade de Tecnologia de São Caetano do Sul
Endereço: Rua Bell Aliance, 225 - Jardim São Caetano, São 

Caetano do Sul - São Paulo, Cep: 09581-420
Telefone: (11) 4238.2066 ramal 4 - Seção: Secretaria 

Acadêmica
III. PRAZO DAS INSCRIÇÕES
15 (quinze) dias corridos, contados a partir da publicação 

deste Edital, das 9 (nove) horas às 12 (doze) horas e das 13 
(treze) horas às 17 (dezessete) horas, prorrogáveis automatica-
mente por mais 15 (quinze) dias, caso não haja candidatos ins-
critos, 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 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 de Doutor; Graduação e pelo menos um dos 

títulos (mestrado ou doutorado) na área da disciplina do con-
curso; 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 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 studio-
rum baseado no Curriculum vitae da Plataforma Lattes, do CNPq 
e com documentação comprobatória.

7. 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.

8. No caso de inscrição por procuração, deverão ser apre-
sentados o instrumento de mandato, 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. A Inscrição do candidato poderá ser aceita condicional-
mente, 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 Facul-
dade 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.

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

5. Diploma de Graduação registrado ou comprovante de 
pedido de registro e;

5.1. Diploma de pós-graduação em nível de mestrado (aca-
dêmico ou profissional) ou doutorado, obtidos em programas 
reconhecidos ou recomendados na forma da lei ou;

5.2. Certificado de especialização na área e documentação 
comprobatória da experiência profissional requerida; ou

5.3. Documentação comprobatória de experiência profis-
sional requerida.

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

7. 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.

8. No caso de inscrição por procuração, deverão ser apre-
sentados o instrumento de mandato, 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. A Inscrição do candidato poderá ser aceita condicional-
mente, 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 Facul-
dade 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 
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, 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 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, impor-
tando 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 cons-
titui 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 deter-
minado 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. 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 Superinten-
dente, 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 neces-
sidade de docente para a mesma disciplina do mesmo, serão 
convocados 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 
documentos, ainda que verificadas posteriormente, eliminarão 
o candidato do concurso público, anulando-se todos os atos 
decorrentes 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.

9. Em hipótese alguma será devolvido o valor pago pela 
inscrição, salvo em caso de cancelamento do concurso.

ANEXO
PROGRAMA DA DISCIPLINA E BIBLIOGRAFIA UTILIZADA
Disciplina A - Laboratório de Redes
Ementa:
Instalação e Configuração de Aparelhos Ativos;
Alta Disponibilidade de Serviços;
Redes Virtuais Privadas;
Fundamentos de Tolerância a Falhas.
Bibliografia:
BIRMAN, K P. Reliable Distributed Systems - Technologies, 

Web Services, and applications. IE-Springer-Verlag, 2005.
KOLESNIKOV; HATCH. Building Linux Virtual Private 

Network. New Riders, 2002.
SILVA, L. S. Virtual Private Network. VPN. Novatec, 2002.
STALLINGS, W. Network Security Essentials. Upper Prentice 

Hall, 2000.
Disciplina B - Projeto articulador de Segurança de Infor-

mação
Ementa:
Metodologia de elaboração de trabalhos acadêmicos;
Proposta e implementação de políticas de segurança em 

ambiente real de Tecnologia da informação;
Elaboração de trabalho monográfico para conclusão do 

curso sobre reflexões da política de segurança implementada.


