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DOE de 22/05/2012, CONVOCA o(s) candidato(s) classificado(s) 
abaixo relacionado(s), no dia 15/06/2012, às 09 horas, para 
manifestar(em)-se quanto ao(s) preenchimento(s) do(s) 
emprego(s) público(s) permanente(s), escolha, atribuição de 
aulas e admissão na classe de Professor.

-O candidato convocado comparecerá com documento de 
identidade ou far-se-á representar por procurador constituído, 
munido de documento de identidade do procurador.

-A manifestação e a escolha de aulas obedecerão rigoro-
samente a ordem de classificação dos candidatos. Após mani-
festação e posterior escolha e atribuição de aulas o candidato 
não aproveitado aguardará nova oportunidade de convocação.

-O candidato que não atender à convocação, recusar o 
emprego público, deixar de entrar em exercício, ou não entregar 
a documentação para formalizar a admissão, terá exaurido os 
direitos decorrentes de sua habilitação no concurso.

ETEC: Elias Nechar
Endereço: Guariba nº 800
Bairro: Jardim Bela Vista Cidade: Catanduva Telefone: (17) 

3522 2408
– GRUPO DE COMPONENTES CURRICULARES – QUANTI-

DADE DE EMPREGO PÚBLICO PERMANENTE PREVISTA/TOTAL 
DE AULAS LIVRES

– GRUPO DE COMPONENTES CURRICULARES: 2. Tecnologia 
em CNC I (2,5); Tecnologia em CNC II (2,5) – Mecânica – 01/05

GRADUADO
NOME/D.I. – TIPO/CLASSIFICAÇÃO
Tiago da Cruz Gomes/ 35.052.672-2-RG/ 1º;
ETEC ALBERT EINSTEIN – SÃO PAULO
CONCURSO PÚBLICO DE DOCENTES – EDITAL Nº 

023/01/2012 - PROCESSO Nº 1985/2012.
Edital de Convocação nº 04.
O Diretor de Escola Técnica da ETEC ALBERT EINSTEIN, 

em face da publicação da homologação do(s) certame(s) 
público(s) no DOE de 26/05/2011, CONVOCA o(s) candidato(s), 
abaixo relacionado(s), para manifestar(em)-se quanto ao(s) 
preenchimento(s) do(s) emprego(s) público(s) permanente(s), 
escolha, atribuição de aulas e admissão na classe de Professor.

O candidato convocado comparecerá com documento de 
identidade ou far-se-á representar por procurador constituído, 
munido de documento de identidade do procurador.

A manifestação e a escolha de aulas obedecerá rigorosa-
mente a ordem de classificação dos candidatos. Após a mani-
festação e posterior escolha e atribuição das aulas o candidato 
não aproveitado aguardará nova oportunidade de Convocação.

O candidato que não atender à convocação, recusar o 
emprego público, deixar de entrar em exercício, ou não entregar 
a documentação para formalizar a admissão, terá exaurido os 
direitos decorrentes de sua habilitação no concurso.

Endereço: Rua Nova Granada nº 35
Bairro: Casa Verde Cidade: São Paulo Telefone: (11) 3966-

0503
– COMPONENTE CURRICULAR – QUANTIDADE DE EMPRE-

GO PÚBLICO PERMANENTE PREVISTA/TOTAL DE AULAS LIVRES
- COMPONENTE CURRICULAR: 1. LÍNGUA PORTUGUESA E 

LITERATURA – 01 / 04
LICENCIADO
NOME/ D.I. – TIPO/ CLASSIFICAÇÃO
FABIANA JORGE DA SILVA/43.866.595-8-RG/2º;
DATA: 15/06/2012 Horário: 10h00
ETEC DA ZONA LESTE – SÃO PAULO
CONCURSO PÚBLICO DE AUXILIAR DE DOCENTE I, Nº 

211/01/2012 – PROCESSO Nº 1814/2012
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 01
O Diretor de Escola Técnica da ETEC DA ZONA LESTE, 

nos termos da Portaria CEETEPS nº 420/2009, considerando 
a homologação do concurso público, CONVOCA, o candidato 
abaixo relacionado, para aceitação da vaga de emprego público 
permanente de Auxiliar de Docente I, no período de 15/06/2012, 
18/06/2012 a 19/06/2012, no horário das 14h00min às 21h00 
horas.

O candidato convocado deverá comparecer com documento 
de identidade ou fazer-se representar por procurador legalmente 
constituído, munido de documento de identidade do procurador.

O oferecimento da vaga obedecerá rigorosamente a ordem 
de classificação final dos candidatos.

Preenchida a vaga, os candidatos não aproveitados aguar-
darão nova oportunidade de convocação.

O candidato que não atender à convocação, recusar a vaga, 
deixar de entrar em exercício, ou não entregar a documentação 
para formalizar a admissão, no prazo estipulado, terá exaurido 
os direitos decorrentes de sua habilitação no concurso.

-Endereço: Rua Sonho Gaúcho nº641
-Bairro: Cidade A.E. Carvalho – Cidade: São Paulo
-Telefone (11) 2045-4015
a. Área de atuação: INFORMÁTICA
Nº DE INSC./ NOME / RG / CLASSIFICAÇÃO FINAL.
009 / Ralf Geronimo / 44.288.799-1 / 1º
ETEC GETÚLIO VARGAS – SÃO PAULO
CONCURSO PÚBLICO DE DOCENTES - EDITAL Nº 

013/01/2012 - PROCESSO Nº 2468/2012
EDITAL DE DEFERIMENTO E INDEFERIMENTO DE INSCRI-

ÇÕES E CONVOCAÇÃO PARA A PROVA DIDÁTICA
O Diretor de Escola Técnica da ETEC Getúlio Vargas, 

comunica aos candidatos abaixo relacionados o deferimento e 
indeferimento das inscrições e convoca para a Prova Didática, 
a ser realizada na ETEC Getúlio Vargas, sita na Rua Moreira e 
Costa nº 243, São Paulo. Os candidatos convocados atenderão 
ao disposto nos subitens 1.1.4, 1.1.4.1 e, quando for o caso, 
o subitem 1.5.1, inciso IV do Edital de Abertura de Inscrições.

- COMPONENTE CURRICULAR: 2. Projetos de Instalações 
Prediais

INSCRIÇÃO (ÕES) DEFERIDA (S):
Nº de Inscrição/Nome/ D.I. – Tipo/ Data / Horário:
054 / Eder Tikuma /33.717.162-2 - CNH /19-06-2012 / 

21h00min
INSCRIÇÃO (ÕES) INDEFERIDA (S):
-Nº de Inscrição/ D.I.
013 / 32.777.472-1-R.G - Motivo: Não atendimento ao 

subitem 1.1, 1.2 do inciso I dos requisitos de titulação, do Edital 
de Abertura de Inscrições publicado no D.O.E. de 15/05/2012, 
Seção I, Pág 183/184

-061 / 29.917.168-1-R.G - Motivo: Não atendimento ao 
subitem 1.1, 1.2 do inciso I dos requisitos de titulação, do Edital 
de Abertura de Inscrições publicado no D.O.E. de 15/05/2012, 
Seção I, Pág 183/184

-- RELAÇÃO DOS 3 (TRÊS) TEMAS PARA A PROVA DIDÁTICA:
-1. Instalação elétrica no sistema unifilar;
2. Interruptores: simples, paralelos e bipolares;
3. Sistemas de Captação de águas pluviais.
-- TEMPO DE DURAÇÃO MÁXIMA DA PROVA DIDÁTICA: 

20 minutos.
- COMPONENTE CURRICULAR: 4. Processos de Fabricação 

IV
INSCRIÇÃO (ÕES) DEFERIDA (S):
Nº de Inscrição/Nome/ D.I. – Tipo/ Data / Horário:
030 / Francisco Martins de Melo Neto / 8.831.989-1 – R.G / 

20-06-2012 / 19h00min
052 / José Dalla Vecchia / 16.992.128-1 – R.G / 20-06-2012 

/ 19h20min
066 / Fábio dos Santos Chiqueto / 27.217.194-3 – CNH / 

20-06-2012 / 19h40min
-- RELAÇÃO DOS 3 (TRÊS) TEMAS PARA A PROVA DIDÁTICA:
-1. Processo de Fabricação Mandrilhadora;
2. Processo de Fabricação Brunidora;
3. Processo de Fabricação Eletro-Erosão.
-- TEMPO DE DURAÇÃO MÁXIMA DA PROVA DIDÁTICA: 

20 minutos
- GRUPO DE COMPONENTES CURRICULARES: 10. Estudos e 

Projetos Técnicos I ; Estudos e Projetos Técnicos II
INSCRIÇÃO (ÕES) DEFERIDA (S):
Nº de Inscrição/Nome/ D.I. – Tipo/Data / Horário:

14. DA ADMISSÃO
14.1. A Divisão de Recursos Humanos, por meio do Serviço 

de Recrutamento, Seleção e Movimentação de Pessoal, convo-
cará os candidatos para a contratação através da publicação no 
Diário Oficial do Estado, respeitada sempre a ordem rigorosa de 
classificação do resultado final.

14.2. O candidato terá exaurido os direitos decorrentes de 
sua habilitação no concurso público, para efeito de ingresso, 
quando se recusar expressamente à contratação ou deixar de 
atender ao disposto no item anterior.

14.3. O HCFMUSP reserva-se o direito de não admitir o 
candidato que já tenha sido seu servidor e que tenha tido seu 
contrato de trabalho rescindido.

14.4. Os candidatos convocados na forma do subitem 14.1. 
serão submetidos a exame médico a ser realizado pelo Serviço 
Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Tra-
balho – SESMT do HCFMUSP e somente serão admitidos aqueles 
que forem considerados aptos para a função-atividade.

14.5. Os candidatos que forem considerados aptos pelo 
SESMT, serão admitidos sob o regime da CLT por prazo deter-
minado de 90 (noventa) dias para prestar serviços essenciais 
no HCFMUSP, de acordo com as escalas de serviço e dentro dos 
horários determinados que poderão variar entre diurno, noturno 
e misto ou na forma de revezamento.

14.6. A admissão estará condicionada à apresentação dos 
documentos relacionados no item DAS INSCRIÇÕES no subitem 
4.2.

14.7. Os documentos comprobatórios do atendimento dos 
REQUISITOS PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO-ATIVIDADE deve-
rão ser entregues por ocasião da convocação para ANUÊNCIA, 
sendo condição indispensável para que a ADMISSÃO se efetive.

14.8. Os candidatos admitidos, após treinamento e avalia-
ção de desempenho do período experimental de 90 (noventa) 
dias considerada satisfatória terão seus contratos de trabalho 
transformados em contrato por tempo indeterminado.

14.9. Os candidatos que já exercem cargo ou função no 
serviço público em geral poderão ser contratados após consulta 
ao Grupo de Análise de Acumulação de Cargos do HCFMUSP e 
publicação de parecer favorável desse Grupo no Diário Oficial 
do Estado.

15. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
15.1. A inexatidão das afirmativas ou irregularidades de 

documentos, ainda que verificadas posteriormente, eliminarão 
o candidato do concurso público, anulando-se todos os atos 
decorrentes da inscrição.

15.2. A inscrição implicará no conhecimento das presentes 
instruções e no compromisso da aceitação das condições do 
concurso público aqui estabelecidas.

15.3. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de 
Concursos Públicos, ouvidas as autoridades competentes.

PROGRAMA
PORTUGUÊS
1. Ortografia Oficial
2. Flexão Nominal
3. Flexão Verbal – uso de tempos e modos, vozes do verbo
4. Pronomes – uso, colocação e formas de tratamento
5. Concordância nominal e verbal
6. Regência nominal e verbal
7. Crase
8. Pontuação
9. Interpretação de texto
MATEMÁTICA
1. Matemática Financeira
2. Conjuntos numéricos
3. Funções
4. Progressões: progressão aritmética e progressão geo-

métrica
5. Sistemas lineares
6. Análise Combinatória
7. Probabilidade
8. Trigonometria no triângulo retângulo
9. Noções de Estatística
CONHECIMENTOS GERAIS - noticias de atualidades, de 

âmbito nacional e internacional, veiculadas pelos meios de 
comunicação (jornais, revistas, internet e telejornais)

INFORMÁTICA
1. Windows
2. Word
3. Excel
 Secretaria da Saúde
Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Univer-

sidade de São Paulo
-Concurso Público para contratação de MÉDICO - INFEC-

TOLOGISTA para a COMISSÃO DE CONTROLE DE INFECÇÃO 
HOSPITALAR DO INSTITUTO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA, 
do HCFMUSP regido pelo Edital e Instruções Especiais 55/2012-
CCP, constantes do Processo HC no. 2223/2012

RESULTADO DAS PROVAS
CANDIDATOS APROVADOS
No. DE INSCRIÇÃO - NOME - RG - PROVA ESCRITA – PROVA 

PRÁTICA-ORAL – TÍTULOS – MÉDIA - CLASSIFICAÇÃO
427406589-VLADIMIR CORDEIRO DE CARVA-

LHO-300659994-95,00-100,00-25,20-122,70-1
CANDIDATOS AUSENTES
No. DE INSCRIÇÃO - NOME - RG
533281378-CARLOS ALBERTO LEAO-556370132

 LOGÍSTICA E TRANSPORTES

 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

 Edital 003/2012
EDITAL DE CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR
O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - DER, 

através da Divisão de Administração de Pessoal, no uso de 
suas atribuições legais, DIVULGA a Classificação Preliminar dos 
candidatos habilitados na Prova Objetiva para o cargo de Oficial 
Operacional (Segurança do Trabalho) do Concurso Público N° 
01/2012.

Ressaltamos que não houve recursos interpostos em face 
do Gabarito Preliminar.

1.-GABARITO PÓS-RECURSO
OFICIAL OPERACIONAL (SEGURANÇA DO TRABALHO)
1)-1. D-2. B-3. A-4. C-5. E-6. A-7. B-8. E-9. D-10.D
2)-11.A-12.B-13.E-14.D-15.C-16.D-17.A-18.E-19.B-20.C
3)-21.A-22.C-23.B-24.E-25.D-26.C-27.B-28.C-29.C-30.B
4)-31.C-32.C-33.E-34.A-35.D-36.B-37.D-38.A-39.D-40.D
5)-41.D-42.A-43.A-44.C-45.A-46.C-47.E-48.D-49.C-50.A
X-Questão anulada
*-Alteração de gabarito
2.-LISTA DE CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR
2.1. CARGO: OFICIAL OPERACIONAL (SEGURANÇA DO 

TRABALHO)
INSC-NOME-DOCUMENTO-N_OBJ-CLASS
310010-FLAVIA COSMOS-46066221-1-44-1
310043-ALBERTO MATHEUS RINALDO-301246993-38-2
E para que chegue ao conhecimento de todos é expedido 

o seguinte Edital.
Em caso de dúvidas recorrentes, o candidato deverá entrar 

em contato com o SAC (11) 2367-6689 ou através do e-mail 
atendimento@zambini.org.br

 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, 
CIÊNCIA E TECNOLOGIA

 CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 
TECNOLÓGICA PAULA SOUZA

ETEC ELIAS NECHAR – CATANDUVA
CONCURSO PÚBLICO DE DOCENTES – EDITAL Nº 

054/01/2012 – PROCESSO Nº 1524/2012
Edital de Convocação nº 02.
-O Diretor de Escola Técnica da ETEC Elias Nechar, em face 

da publicação da homologação do(s) certame(s) público(s) no 

9.6. Não será permitido o ingresso do candidato à sala 
de prova:

a. sem a apresentação de um dos documentos hábeis de 
identificação definidos no subitem 9.3;

b. após o horário estabelecido.
9.7. O candidato será eliminado do concurso quando:
a. ausentar-se da sala de prova sem o acompanhamento do 

fiscal ou antes de decorridos trinta minutos do início da prova;
b. durante a realização da prova for surpreendido em 

comunicação com outro, verbalmente, por escrito ou qualquer 
outra forma, bem como utilizando-se de livros ou apontamentos, 
impressos, calculadoras, pagers, telefones celulares, ou qualquer 
outro meio eletrônico;

c. não devolver integralmente o material recebido;
d. perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos.
9.8. Não haverá segunda chamada ou repetição de provas, 

seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso ou a 
ausência do candidato.

9.9. Concluída a avaliação das provas as notas obtidas 
pelos candidatos serão publicadas no Diário Oficial do Estado e 
disponibilizadas na Internet através dos sites: http://www.imesp.
com.br e http://www.hcnet.usp.br

9.10. O candidato poderá apresentar pedido de revisão de 
notas ao Superintendente do HCFMUSP, no prazo de 3 (três) dias 
úteis, a contar da data da publicação das notas das provas no 
Diário Oficial do Estado que deverá ser entregue no Serviço de 
Comunicações Administrativas (Protocolo) - Rua Dr. Ovídio Pires 
de Campos, 225 – Prédio da Administração – 3º. andar - Cerquei-
ra César – São Paulo – SP, no horário das 07:00 às 16:00 horas.

9.11. O pedido de revisão de notas interposto fora da forma 
e apresentado fora do prazo estabelecido no subitem anterior 
não será aceito seja qual for o motivo alegado.

9.12. Não será aceito e conhecido pedido de revisão de 
nota interposto por via postal, por meio de fax, e-mail ou por 
qualquer outro meio além do previsto no subitem 9.10.

9.13. A decisão do pedido de revisão de notas será publica-
da no Diário Oficial do Estado.

9.14. A decisão publicada poderá, eventualmente, alterar a 
nota/classificação inicial obtida pelo candidato para uma nota/
classificação superior ou inferior, ou ainda poderá ocorrer a 
desclassificação do candidato que não obtiver a nota mínima 
exigida para habilitação.

9.15. Não será aceito pedido de revisão da revisão.
9.16. Esgotado o prazo previsto no subitem 9.13. será publi-

cado no Diário Oficial do Estado, o resultado final do concurso 
com a indicação do número de inscrição, nome do candidato, 
número do RG, notas obtidas nas provas, média e a classificação.

10. DOS RECURSOS
10.1. Realizadas as provas do concurso público, terá o 

candidato prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da data da rea-
lização da prova, para apresentar recurso ao Superintendente do 
HCFMUSP que deverá ser entregue no Serviço de Comunicações 
Administrativas (Protocolo) - Rua Dr. Ovídio Pires de Campos, 
225 – Prédio da Administração – 3º. andar - Cerqueira César – 
São Paulo – SP, no horário das 07:00 às 16:00 horas.

10.2. A matéria do recurso será restrita à alegação de irre-
gularidade insanável ou de preterição de formalidade essencial 
e não terá efeito suspensivo.

10.3. O pedido de recurso interposto fora da forma e apre-
sentado fora do prazo estabelecido no subitem 10.1 não será 
aceito seja qual for o motivo alegado.

10.4. Não será aceito e conhecido pedido de recurso inter-
posto por via postal, por meio de fax, e-mail ou por qualquer 
outro meio além do previsto no subitem 10.1.

10.5. O Superintendente deverá proferir decisão fundamen-
tada sobre o assunto, no prazo de 20 (vinte) dias, a contar da 
data do protocolamento do recurso, com a determinação, se for 
o caso, da anulação parcial ou total do concurso público.

10.6. A decisão do recurso será publicada no Diário Oficial 
do Estado.

10.7. Não será aceito pedido de revisão de recurso e/ou 
recurso de recurso.

11. DA HABILITAÇÃO E DA CLASSIFICAÇÃO
11.1. Os candidatos habilitados serão classificados de acor-

do com a MÉDIA FINAL QUE É CALCULADA PELA ARITMÉTICA 
DAS PROVAS ESCRITA E PRÁTICA ORAL.

11.2. SERÁ CONSIDERADO APROVADO O CANDIDATO QUE 
OBTIVER MÉDIA FINAL IGUAL OU SUPERIOR A 50 (SETENTA) 
PONTOS.

11.3. Em caso de igualdade de classificação terá preferência 
para ingresso, sucessivamente o candidato que:

a. obtiver maior nota na PROVA ESCRITA;
b. obtiver maior nota na PROVA PRÁTICA-ORAL;
c. tiver maior número de filhos;
d. for casado;
e. maior idade.
11.4. Haverá duas listas, uma geral com a relação de todos 

os candidatos aprovados e uma especial com a relação dos 
portadores de deficiência aprovados.

11.5. As vagas reservadas nos termos do artigo 1o da Lei 
Complementar no. 683, de 18.9.92, ficarão liberadas se não 
tiver ocorrido inscrição no concurso, ou aprovação de candidatos 
portadores de deficiência.

11.6. Na hipótese prevista no parágrafo anterior, será elabo-
rada somente 1 (uma) lista de classificação geral.

11.7. Após a publicação no Diário Oficial do Estado das 
listas geral e especial, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar 
da data da convocação publicada no Diário Oficial do Estado, os 
candidatos que no ato da sua inscrição declararam sua defici-
ência deverão submeter-se a perícia médica para verificação da 
compatibilidade de sua deficiência com o exercício das atribui-
ções da função, conforme detalhado a seguir:

a. a perícia será realizada pelo Serviço Especializado em 
Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT do 
HCFMUSP, por especialista na área de deficiência de cada can-
didato, devendo o laudo ser proferido no prazo de 5 (cinco) dias 
úteis contados do respectivo exame;

b. quando a perícia concluir pela inaptidão do candidato, 
constituir-se-á, no prazo de 5 (cinco) dias úteis junta médica 
para nova inspeção, da qual poderá participar profissional indi-
cado pelo interessado;

c. a indicação do profissional pelo interessado deverá ser 
feita no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da ciência do 
laudo elaborado pela junta médica;

d. a junta médica deverá apresentar conclusão no prazo de 
5 (cinco) dias úteis, contados da realização do exame;

e. não caberá qualquer recurso da decisão proferida pela 
junta médica.

11.8. Findo o prazo estabelecido no subitem anterior o 
Serviço de Recrutamento, Seleção e Movimentação de Pessoal 
da Divisão de Recursos Humanos publicará o resultado final no 
Diário Oficial do Estado com as listas de classificação geral e 
especial das quais serão excluídos os portadores de deficiência 
considerados inaptos pela perícia médica, conforme explanação 
abaixo:

a. o candidato cuja deficiência for configurada para a 
função na qual se candidatou e considerado apto pela perícia 
médica, constará das listas de classificação geral e especial;

b. o candidato cuja deficiência não for configurada para 
a função na qual se candidatou, constará apenas da lista de 
classificação geral.

12. DA HOMOLOGAÇÃO
12.1. O concurso só poderá ser homologado depois da 

realização dos exames mencionados no subitem 11.7.
12.2. O Superintendente do HCFMUSP homologará o 

Concurso Público, a vista do relatório apresentado a partir da 
publicação do resultado final.

13. DO PRAZO DE VALIDADE
13.1. O prazo de validade do concurso será de 2 (dois) anos, 

a contar da data da publicação da homologação.
13.2. O prazo mencionado no subitem anterior poderá ser 

prorrogado por igual período, segundo a legislação vigente.

E CUMULATIVAMENTE o comprovante de renda especificando 
perceber remuneração mensal inferior a 2 (dois) salários míni-
mos OU declaração por escrito da condição de desempregado.

4.9. Em atendimento à Lei Estadual 12.147, de 12 de 
dezembro de 2005, o candidato terá direito a isenção do 
pagamento de taxa de inscrição desde que, comprove a doação 
de sangue, que não poderá ser inferior a 3 (três) vezes em um 
período de 12 (doze) meses e para comprovação da qualidade 
de doador de sangue, deverá apresentar documento expedido 
somente por entidade coletora credenciada pela União, pelo 
Estado ou por Município.

4.10. O Serviço de Recrutamento, Seleção e Movimentação 
de Pessoal da Divisão de Recursos Humanos publicará no Diário 
Oficial do Estado as inscrições deferidas e indeferidas.

4.11. Serão consideradas deferidas as inscrições postadas 
pelas agências do correio durante o período determinado para 
inscrições de acordo com o Edital e Instruções Especiais.

4.12. O candidato terá sua inscrição indeferida se:
a. não for brasileiro nato ou naturalizado ou não gozar das 

prerrogativas previstas no artigo 12 da Constituição Federal e 
demais disposições de lei, no caso de estrangeiro;

b. não possuir idade mínima de 18 anos até o último dia 
de inscrição;

c. a data de postagem do envio da ficha de inscrição CARTA 
REGISTRADA + AR (Aviso de Recebimento) não estiver dentro 
do prazo de inscrição;

d. não apresentar o comprovante original e individual de 
depósito bancário;

e. o valor do depósito bancário referente a taxa de inscrição 
não for correspondente à função pleiteada;

f. o deposito bancário não corresponder ao período de 
inscrição;

g. não apresentar os documentos comprobatórios necessá-
rios à concessão da redução da taxa de inscrição, bem como, o 
valor do depósito bancário não corresponder ao valor da taxa 
reduzida;

h. não apresentar documento comprobatório necessário à 
isenção do pagamento de taxa de inscrição;

i. não apresentar o original da ficha de inscrição preenchida;
j. as inscrições forem por telegrama, fac-símile (original ou 

cópia), Internet e outras formas.
4.13. A taxa de inscrição, uma vez paga, não será restituída 

em hipótese alguma.
5. DA BANCA EXAMINADORA
5.1. As provas serão realizadas por Banca Examinadora.
5.2. Não poderá integrar a Banca Examinadora, o profis-

sional que:
a. tenha relação de parentesco até terceiro grau, inclusive 

por afinidade, com algum dos candidatos inscritos no concurso 
(art. 134, V, do Código de Processos Civil, art. 18, II da Lei no. 
9784/99 e Edital do Ministério Público);

b. seja cônjuge ou companheiro de algum candidato(art. 
134, V, do Código de Processos Civil, art. 18, II da Lei no. 9784/99 
e Edital do Ministério Público);

c. seja amigo íntimo ou inimigo capital de qualquer dos 
candidatos (art. 135, I, do Código de Processos Civil, art. 20, da 
Lei no. 9784/99 e Código de Ética da USP);

d. tenha vinculação funcional atual com o candidato (art. 
135, V, do Código de Processos Civil e Código de Ética da USP).

5.3. Compete ao indicado a compor a Banca Examinadora 
declarar-se impedido ou suspeito nas hipóteses elencadas no 
item 5, sob pena de ensejar a anulação do certame, incidir em 
falta grave com a respectiva responsabilização funcional.

6. DAS PROVAS
6.1. O concurso constará de:
a. prova escrita;
b. prova prática oral.
6.2. AS PROVA ESCRITA e PRÁTICA-ORAL serão realizadas 

em datas distintas a serem definidas pela Banca Examinadora.
6.3. A PROVA ESCRITA constará de 50 (cinquenta) QUES-

TÕES DE MULTIPLA ESCOLHA sendo:
a. LINGUA PORTUGUÊSA – 15 questões – valendo 02 

pontos cada questão;
b. MATEMÁTICA – 20 questões – valendo 02 pontos cada;
c. CONHECIMENTOS GERAIS – 05 questões – valendo 02 

pontos cada;
d. INFORMÁTICA – 10 questões – valendo 02 pontos cada.
6.4. A PROVA PRÁTICA-ORAL constará de demonstração 

prática e/ou arguição para avaliar conhecimentos e habilida-
des do candidato relacionados com as atribuições inerentes à 
função-atividade, será composta de DIGITAÇÃO DE UM TEXTO 
EM WORD e ELABORAÇÃO DE UMA PLANILHA EM EXCEL.

7. DO JULGAMENTO DAS PROVAS
7.1. A prova ESCRITA será avaliada na escala de 0 a 100 

pontos.
7.2. A prova PRÁTICA-ORAL será avaliada na escala de 0 

a 100 pontos.
7.3. SOMENTE SERÁ HABILITADO PARA A PROVA PRÁTICA-

ORAL o candidato que obtiver nota igual ou superior a 50 
(cinquenta) pontos na prova escrita.

7.4. O candidato portador de deficiência participará do 
concurso juntamente com os demais candidatos em igualdade 
de condições no que diz respeito ao conteúdo e avaliação das 
provas.

8. DA CANDIDATA LACTANTE
8.1. Em caso de necessidade de amamentação durante a 

prova, e tão somente nesse caso, a candidata deverá levar um 
acompanhante, que ficará em local reservado para tal finalidade 
e será responsável pela guarda da criança.

8.2. No momento da amamentação, a candidata deverá ser 
acompanhada por um fiscal.

8.3. Não haverá compensação do tempo de amamentação 
à duração da prova da candidata

8.4. Executada a situação prevista no subitem 8.1, não 
será permitida a permanência de qualquer acompanhante 
nas dependências do local de realização da prova, podendo 
ocasionar inclusive a não participação do(a) candidato(a) no 
concurso público.

9. DA EXECUÇÃO DAS PROVAS
9.1. A convocação para as provas será feita através de 

Edital, publicado no Diário Oficial do Estado, com antecedência 
de no mínimo 5 (cinco) dias úteis.

9.2. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar 
pelo Diário Oficial do Estado ou pela Internet nos sites: http://
www.imesp.com.br ou http://www.hcnet.usp.br as publicações 
de todas as etapas referentes a este concurso, não sendo aceita 
como justificativa de ausência a alegação de desconhecimento 
ou comparecimento em datas, locais ou horários incorretos, uma 
vez que a comunicação oficial dar-se-á através de publicações 
no Diário Oficial do Estado.

9.3. Os candidatos deverão comparecer ao local das provas, 
pelo menos 30 minutos antes do horário determinado, MUNI-
DOS DE UM DOS SEGUINTES DOCUMENTOS NO ORIGINAL: 
documento hábil de identidade original (Carteira de Identidade 
- RG) ou Carteira do Órgão de Classe ou Carteira de Trabalho 
e Previdência Social ou Carteira Nacional de Habilitação, com 
fotografia, expedida nos termos da Lei Federal no. 9503, de 
23 de setembro de 1997 e caneta esferográfica azul ou preta, 
não sendo permitido o uso de qualquer crachá de identificação 
funcional.

9.4. Os documentos deverão estar em perfeitas condições 
de forma a permitir a identificação do candidato com clareza. 
Não serão aceitos como documentos de identidade: certidões 
de nascimento, títulos eleitorais, carteiras de motoristas (modelo 
antigo, sem foto), carteiras de estudante, carteiras funcionais 
sem valor de identidade nem documentos ilegíveis, não identifi-
cáveis e/ ou danificados.

9.5. Caso o candidato esteja impossibilitado de exibir, no dia 
de realização das provas, documento de identidade original, por 
motivo de perda, roubo ou furto, deverá apresentar documento 
que ateste o registro da ocorrência em órgão policial, expedido 
há, no máximo, trinta dias.


