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11. O candidato com deficiência deverá declarar esta condi-
ção no ATO DA INSCRIÇÃO e deverá observar ainda o Capítulo 
VI – DAS INSCRIÇÕES PARA CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA.

12. Em conformidade com o disposto na Lei Estadual 
12.782, de 20-12-2007, poderá ser concedido o direito de 
redução do valor da taxa de inscrição ao candidato para o 
Concurso Público.

13. O direito da redução do valor da taxa de inscrição, cor-
respondente a 50%, será concedido ao candidato que, CUMU-
LATIVAMENTE, preencha os seguintes requisitos, nos termos do 
artigo 1º da Lei Estadual 12.782, de 20-12-2007:

I. seja estudante regularmente matriculado em:
a) uma das séries do Ensino Médio;
b) curso pré-vestibular;
c) curso superior, em nível de graduação ou
d) pós-graduação.
II. perceba remuneração mensal inferior a 2 salários-

mínimos ou esteja desempregado.
Observação: Será considerado desempregado o candidato 

que, tendo estado empregado, estiver sem trabalho no momento 
e no período de até 12 meses anteriores à data da solicitação da 
redução do valor da taxa.

14. O candidato que desejar solicitar redução do valor da 
taxa de inscrição deverá:

a) preencher e imprimir, durante o período das 10 horas 
de 23-02-2012 às 23h59 de 24-02-2012, o requerimento de 
solicitação de redução do valor da taxa de inscrição, disponível, 
exclusivamente, no endereço eletrônico da Fundação VUNESP.

b) enviar, por SEDEX, até 27-02-2012, à Fundação VUNESP, 
juntamente com a cópia do requerimento referido no subitem 
a, os documentos comprobatórios relacionados no item 15 
deste capítulo, conforme o caso, fazendo constar no envelope 
o que segue:

FUNDAÇÃO VUNESP – SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO 
ESTADO DE SÃO PAULO

CONCURSO PÚBLICO AGENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR
SOLICITAÇÃO DE REDUÇÃO DO VALOR DA TAXA DE INS-

CRIÇÃO
RUA DONA GERMAINE BURCHARD, 515
ÁGUA BRANCA – SÃO PAULO
CEP 05002-062
15. O requerimento de solicitação de redução do valor da 

taxa de inscrição deverá ser acompanhado de cópia simples dos 
seguintes documentos:

I. Quanto à comprovação da condição de estudante, será 
aceito um dos seguintes documentos:

a) Certidão ou declaração expedida por instituição de 
ensino pública ou privada, em papel timbrado com assinatura e 
carimbo do setor competente;

b) Carteira de identidade estudantil ou documento similar, 
expedido por instituição de ensino pública ou privada, ou por 
entidade de representação estudantil.

II. Quanto à comprovação de renda, será aceito um dos 
seguintes documentos:

a) recibo de pagamento por serviços prestados ou decla-
ração do empregador, firmada em papel timbrado, com nome 
completo e número do RG do empregador e carimbo do CNPJ;

b) extrato de rendimentos fornecido pelo INSS ou outras 
fontes, referente à aposentadoria, auxílio-doença, pensão, pecú-
lio, auxílio-reclusão e previdência privada. na falta de um 
desses, extrato bancário identificado, com o valor do crédito 
do benefício;

c) recibos de comissões, aluguéis, Pro Labores e outros;
d) comprovante de recebimento de pensão alimentícia. na 

falta desse, extrato ou declaração de quem a concede, especifi-
cando o valor;

e) comprovantes de benefícios concedidos por Programas 
Sociais, como por exemplo, bolsa-escola, bolsa-família e cheque-
cidadão;

f) declaração original, assinada pelo próprio interessado, 
para autônomos e trabalhadores em atividades informais, 
contendo as seguintes informações: nome completo, telefone(s) 
e do RG; atividade que desenvolve; local onde a executa; há 
quanto tempo a exerce; e renda bruta mensal em reais.

III. Quanto à comprovação da condição de desempregado, 
será aceito um dos seguintes documentos:

a) recibos de seguro-desemprego e do FGTS;
b) documentos de rescisão do último contrato de trabalho, 

mesmo que temporário. No caso de ter sido feito contrato em 
Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS, anexar, ainda, 
as cópias das páginas de identificação;

c) declaração original, assinada pelo próprio interessado, 
contendo as seguintes informações: nome completo e do RG; 
última atividade exercida; local em que era executada; por 
quanto tempo tal atividade foi exercida; e data do desligamento.

16. O preenchimento do requerimento de solicitação de 
redução do valor da taxa de inscrição e a documentação ane-
xada serão de inteira responsabilidade do candidato, não sendo 
admitidas alterações ou inclusões após o período de solicitação 
do benefício.

17. O resultado da solicitação será divulgado oficialmente 
na data prevista de 14-03-2012, no endereço eletrônico www.
vunesp.com.br .

18.Será considerado indeferido o requerimento de solicita-
ção de redução do valor da taxa:

a) preenchido incorretamente (omissões, informações inve-
rídicas etc.);

b) enviado pelos Correios ou entregue pessoalmente ou 
por procuração após o período previsto no item 14 alínea “b” 
deste Capítulo;

c) que não tenha anexada a documentação exigida no item 
15 deste Capítulo;

d) que não comprove os requisitos previstos no item 13 
deste Capítulo.

19. Contra a decisão que venha eventualmente indeferir 
o pedido de redução da taxa de inscrição, fica assegurado ao 
candidato o direito de interpor, devidamente justificado e com-
provado, recurso nas datas previstas, 14 e 15-03-2012, remetido 
por meio eletrônico no endereço da Fundação VUNESP: www.
vunesp.com.br .

20. O resultado da análise do recurso contra o resultado 
da solicitação de redução da taxa de inscrição será divulgado 
oficialmente no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no 
endereço eletrônico da Fundação VUNESP: www.vunesp.com.br.

21. O candidato beneficiado com a redução da taxa deverá 
transmitir os dados da sua inscrição, pela internet, no endereço 
eletrônico www.vunesp.com.br, até às 16 horas de 26-03-2012.

21.1 Após o preenchimento e envio da ficha de inscrição, o 
candidato beneficiado com a redução da taxa deverá imprimir 
o boleto bancário específico com o valor da taxa de inscrição 
reduzido e efetuar o pagamento até o encerramento das inscri-
ções, em 26-03-2012, seguindo os parâmetros firmados nestas 
Instruções Especiais.

22. O candidato que tiver a solicitação indeferida poderá 
inscrever-se normalmente, seguindo as instruções e os procedi-
mentos contidos nestas Instruções Especiais.

23. A inscrição, em qualquer dos casos dos itens 21 e 22 
deste Capítulo, somente será efetivada após a confirmação, 
pelo banco, do correspondente pagamento do boleto referente 
à taxa de inscrição.

24. A Secretaria da Educação reserva-se o direito de veri-
ficar a veracidade das informações prestadas pelo requerente. 
Caso alguma das informações seja inverídica, a Secretaria da 
Educação indeferirá o pedido de requerimento, sem prejuízo da 
adoção de medidas judiciais cabíveis.

25. As informações prestadas pelo requerente são de sua 
inteira responsabilidade, podendo a Secretaria da Educação 
utilizá-las em qualquer época, no amparo de seus direitos, bem 

1. O candidato aprovado no Concurso de que trata estas 
Instruções Especiais será investido no cargo se atender às 
seguintes exigências, na data da posse:

a) ter nacionalidade brasileira ou gozar das prerrogativas 
dos Decretos 70.391/72 e 70.436/72 e da Constituição Federal, 
artigo 12, parágrafo 1º;

b) ter, idade mínima de 18 anos completos;
c) estar em situação regular com a Justiça Eleitoral;
d) estar em dia com as obrigações do Serviço Militar, para 

os candidatos do sexo masculino;
e) não registrar antecedentes criminais, achando-se no 

pleno exercício de seus direitos civis e políticos;
f) possuir Certificado de conclusão em curso de nível médio 

ou equivalente, reconhecido pela Secretaria da Educação;
g) ter conhecimento de informática;
h) por ocasião da posse, o candidato nomeado, deverá, 

ainda, entregar os originais do Certificado de Sanidade e Capa-
cidade Física, emitido pelo Órgão Médico Oficial do Estado de 
São Paulo.

2. O candidato que, na data da posse, não reunir os requi-
sitos enumerados no item 1 deste Capítulo perderá o direito à 
investidura no cargo.

III - DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO DE AGENTE DE ORGA-
NIZAÇÃO ESCOLAR

À vista da Lei Complementar 1.144/2011 e em conformi-
dade com a Resolução SE 52, de 9 de agosto de 2011, são atri-
buições básicas do cargo desempenhar suas atribuições exclu-
sivamente nas unidades escolares da rede estadual de ensino.

IV - ATIVIDADES a SEREM EXERCIDAS, DE ACORDO COM AS 
ATRIBUIÇÕES DO CARGO

O Agente de Organização Escolar deverá desenvolver 
atividades no âmbito da organização escolar, relacionadas com 
a execução de ações envolvendo a secretaria escolar e o atendi-
mento a alunos e à comunidade escolar em geral, de acordo com 
as necessidades da unidade escolar. A descrição das referidas 
atividades encontram-se elencadas no Anexo I deste Edital.

V - DAS INSCRIÇÕES
1. A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a 

tácita aceitação das normas e condições estabelecidas nestas 
Instruções Especiais, em relação às quais não poderá alegar 
desconhecimento.

2. O deferimento da inscrição dar-se-á mediante o correto 
preenchimento da Ficha de inscrição e o pagamento da respec-
tiva taxa.

3. De forma a evitar ônus desnecessário, o candidato deverá 
recolher o valor de inscrição somente após tomar conhecimento 
de todos os requisitos e condições exigidas para o Concurso.

4. As inscrições ficarão abertas, exclusivamente, via Internet, 
no período de 14/03 a 26-03-2012, iniciando-se às 10 horas 
de 14-03-2012 e encerrando-se às 16 horas de 26-03-2012 
(horário de Brasília), não sendo aceita qualquer outra forma 
de inscrição ou inscrição fora do prazo, de acordo com o item 
6 deste Capítulo.

5. Ao realizar a inscrição, o candidato deverá, obrigato-
riamente:

5.1 optar por 01 das 91 Diretorias de Ensino pertencentes 
à Rede Estadual de Educação de São Paulo – Anexo II destas 
Instruções Especiais, para fins de realização de prova, entrega 
de títulos e eventuais recursos;

5.2 a Diretoria de Ensino indicada pelo candidato o vincula-
rá a ela, para fins de classificação, escolha de vaga e investidura 
no cargo.

6. Para inscrever-se, o candidato deverá acessar o endereço 
eletrônico da Fundação VUNESP (www.vunesp.com.br) durante 
o período das inscrições e, através do link referente ao Concurso 
Público, efetuar sua inscrição, conforme os procedimentos esta-
belecidos abaixo:

6.1 Ler e aceitar o Requerimento de Inscrição, preencher o 
Formulário de Inscrição e transmitir os dados via Internet, impri-
mindo o comprovante de inscrição finalizada (boleto bancário).

6.2 Efetuar o pagamento da importância referente à inscri-
ção no valor de R$ 22,90, de acordo com as instruções constan-
tes no endereço eletrônico www.vunesp.com.br, até 26-03-2012, 
data limite para encerramento das inscrições.

6.2.1 em caso de feriado ou evento que acarrete o fecha-
mento de agências bancárias na localidade em que se encontra 
o candidato, o boleto deverá ser pago antecipadamente.

6.3 o candidato deverá efetuar o pagamento do valor da 
inscrição através de boleto bancário, pagável em qualquer 
agência bancária.

6.3.1 o boleto bancário, disponível no endereço eletrônico 
www.vunesp.com.br, deverá ser impresso para o pagamento do 
valor da inscrição, após a conclusão do preenchimento da ficha 
de solicitação de inscrição on-line.

6.4 as inscrições efetuadas via Internet somente serão 
confirmadas após a comprovação do pagamento do valor taxa 
de inscrição.

6.4.1 não será aceito pagamento da taxa de inscrição por 
cheque, depósito em caixa eletrônico, pelo correio, fac-símile, 
transferência eletrônica, DOC, DOC eletrônico, ordem de paga-
mento ou depósito comum em conta corrente, condicional ou 
fora do período de inscrição ou qualquer outro meio que não 
os especificados. O pagamento por agendamento somente será 
aceito se comprovada a sua efetivação dentro do período de 
inscrição.

6.5 as solicitações de inscrição via Internet cujos pagamen-
tos forem efetuados após a data de encerramento das inscrições 
não serão aceitas, não cabendo ressarcimento.

6.6 o candidato inscrito via Internet não deverá enviar cópia 
do documento de identidade, sendo de sua exclusiva respon-
sabilidade a veracidade das informações prestadas no ato de 
inscrição, sob as penas da lei.

6.7 a Fundação VUNESP e a Secretaria de Estado da Edu-
cação não se responsabilizam por solicitações de inscrições via 
Internet não recebidas, por motivo de ordem técnica dos compu-
tadores, falhas de comunicação, congestionamento das linhas de 
comunicação, falta de energia elétrica, bem como outros fatores 
de ordem técnica que impossibilitem a transferência de dados.

6.8 o não atendimento aos procedimentos estabelecidos 
nos itens anteriores implicará o cancelamento da inscrição do 
candidato.

7. A pesquisa para acompanhar a situação da inscrição 
poderá ser feita no site da Fundação VUNESP, na página Con-
curso Público, a partir de 03 dias úteis após o encerramento do 
período de inscrições. Caso seja detectada falta de informação, o 
candidato deverá entrar em contato com o Disque VUNESP, pelo 
telefone (0xx11) 3874-6300, em dias úteis, das 8 às 20 horas 
(horário de Brasília), para verificar o ocorrido.

8. As informações prestadas no Formulário de Inscrição 
via Internet serão de inteira responsabilidade do candidato, 
reservando-se a Secretaria da Educação e a Fundação VUNESP o 
direito de excluir do Concurso Público aquele que não preencher 
o documento oficial de forma completa, correta e/ou fornecer 
dados inverídicos ou falsos.

9. Não haverá devolução de importância paga, ainda que 
efetuada a mais ou em duplicidade, nem isenção total ou parcial 
de pagamento do valor da taxa de inscrição, salvo a hipótese 
prevista neste Edital.

9.1 a devolução da importância paga somente ocorrerá se o 
Concurso Público não se realizar.

9.2 o candidato será considerado ausente e eliminado do 
Concurso Público para o cargo cuja prova não tiver comparecido, 
e não poderá requerer a devolução da taxa da prova que não 
realizou.

10. Às 16 horas (horário de Brasília) de 26-03-2012, a ficha 
de inscrição não estará mais disponibilizada no endereço eletrô-
nico da Fundação Vunesp www.vunesp.com.br.

estão resguardadas e disponíveis ao interessado na DSD-02, 
assim como fica assegurado o direito à ampla defesa e ao con-
traditório. A falta de manifestação poderá implicar a inscrição 
no CADIN ESTADUAL.

TIAGO ROSA OLIVEIRA - RG 50.163.303-0 - CPF 
013.165.885-99 - Processo N.º 14137-33389/2012

Fica notificado o abaixo identificado para entrar em contato 
com a DSD-02, no prazo de 15 dias, visando à devolução de 
numerário aos cofres públicos do Estado, correspondente ao 
período de 03/05/2010 à 30/09/2010. Informações adicionais 
estão resguardadas e disponíveis ao interessado na DSD-02, 
assim como fica assegurado o direito à ampla defesa e ao con-
traditório. A falta de manifestação poderá implicar a inscrição 
no CADIN ESTADUAL.

VALERIA MARIANELLI DA FONSECA - RG 30.910.572-9 - 
CPF 291.330.978-01 - Processo N.º 14137-12978/2012

Fica notificado o abaixo identificado para entrar em contato 
com a DSD-02, no prazo de 15 dias, visando à devolução de 
numerário aos cofres públicos do Estado, correspondente ao 
período de 01/02/2010 à 28/02/2010. Informações adicionais 
estão resguardadas e disponíveis ao interessado na DSD-02, 
assim como fica assegurado o direito à ampla defesa e ao con-
traditório. A falta de manifestação poderá implicar a inscrição 
no CADIN ESTADUAL.

VILENE VIANA RIBEIRO GUEDES GERALDO - RG 29.079.063-
3 - CPF 006.025.416-54 - Processo N.º 14137-32841/2012

Fica notificado o abaixo identificado para entrar em contato 
com a DSD-02, no prazo de 15 dias, visando à devolução de 
numerário aos cofres públicos do Estado, correspondente ao 
período de 01/05/2010 à 30/06/2010. Informações adicionais 
estão resguardadas e disponíveis ao interessado na DSD-02, 
assim como fica assegurado o direito à ampla defesa e ao con-
traditório. A falta de manifestação poderá implicar a inscrição 
no CADIN ESTADUAL.

VILENE VIANA RIBEIRO GUEDES GERALDO - RG 29.079.063-
3 - CPF 006.025.416-54 - Processo N.º 14137-32903/2012

Fica notificado o abaixo identificado para entrar em contato 
com a DSD-02, no prazo de 15 dias, visando à devolução de 
numerário aos cofres públicos do Estado, correspondente ao 
período de 01/06/2010 à 30/06/2010. Informações adicionais 
estão resguardadas e disponíveis ao interessado na DSD-02, 
assim como fica assegurado o direito à ampla defesa e ao con-
traditório. A falta de manifestação poderá implicar a inscrição 
no CADIN ESTADUAL.

VILENE VIANA RIBEIRO GUEDES GERALDO - RG 29.079.063-
3 - CPF 006.025.416-54 - Processo N.º 14137-32933/2012

Fica notificado o abaixo identificado para entrar em contato 
com a DSD-02, no prazo de 15 dias, visando à devolução de 
numerário aos cofres públicos do Estado, correspondente ao 
período de 03/06/2011 à 30/06/2011. Informações adicionais 
estão resguardadas e disponíveis ao interessado na DSD-02, 
assim como fica assegurado o direito à ampla defesa e ao con-
traditório. A falta de manifestação poderá implicar a inscrição 
no CADIN ESTADUAL.

VIVIAN NEVES SALLES DE VASCONCELOS - RG 32.235.684-
2 - CPF 307.946.608-00 - Processo N.º 14137-12888/2012

9ª Divisão Seccional de Despesa de Pessoal
Notificação
Fica notificada a abaixa identificada para entrar em contato 

com a DSD-09, no prazo de 15 dias, visando à devolução de 
numerário aos cofres públicos do Estado, correspondente ao 
período abaixo. Informações adicionais estão resguardadas e 
disponíveis aos interessados na DSD-09, assim como ficam asse-
gurados o direito à ampla defesa e ao contraditório. A falta de 
manifestação poderá implicar a inscrição no CADIN ESTADUAL.

VANESSA FRACARO – RG 18.557.153 – CPF 070.488.018-
08 - Correspondente ao período de 01/09/2011 a 30/09/2011.

AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

COORDENADORIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA

Notificação
O Coordenador de Defesa Agropecuária, fundamentado nos 

Arts. 57, 55, §4º e 58 do Decreto 45.781, de 27/04/2001, que 
regulamenta a Lei 10.670, de 24/10/2000, notifica Antonio de 
Padua Viana, portador do RG 15.419.177 e CPF: 088.950.438-
55, proprietário da Fazenda São Paulo, localizada no município 
de Paulo de Faria – SP da autuação constante do Auto de 
Infração 43326/2011 (proprietário movimentar ou transferir 186 
bovinos sem documentos). O notificado tem prazo de 15 dias 
para interposição de Defesa dirigida ao Diretor do Centro de 
Defesa Sanitária Animal, que deverá ser protocolada na sede da 
circunscrição correspondente à lavratura do Auto de Infração. 
(Processo SAA 68/2012)

GABINETE DO SECRETÁRIO

Concurso Público Agente de Organização Escolar
INSTRUÇÕES ESPECIAIS SE XX / 2012
O Secretário de Estado da Educação, à vista do despacho de 

autorização governamental exarada no Processo 1.838/06 - Vol 
I a V (SGP-7.398-08) DRHU, publicada no D.O. de 06-10-2011, 
expede e torna públicas as Instruções Especiais que regerão o 
Concurso Público de Prova e Títulos, em nível Regional - Dire-
toria de Ensino, para provimento de 9.932 cargos, mediante 
nomeação, de Agente de Organização Escolar.

As presentes Instruções Especiais foram devidamente apro-
vadas pela Unidade Central de Recursos Humanos da Secretaria 
de Gestão Pública do Estado de São Paulo, conforme disposto no 
inciso VII do artigo 43 do Decreto 51.463, de 01-01-2007, alte-
rado pelo artigo 42, inciso II, do Decreto 52.833, de 24-03-2008.

I – DAS DISPOSIÇÕS PRELIMINARES
1. O Concurso Público realizar-se-á sob responsabilidade 

da Fundação VUNESP, obedecidas as normas destas Instruções 
Especiais.

2. O concurso constará de:
2.1 Prova Objetiva que versará sobre Conhecimentos 

Gerais e Conhecimentos Específicos, de caráter eliminatório e 
classificatório e

2.2 Avaliação de Títulos, de caráter apenas classificatório.
3. O Concurso Público destina-se ao preenchimento de 

9.932 cargos vagos de Agente de Organização Escolar e outros 
que vagarem ou forem autorizados no decorrer do prazo de 
validade do concurso.

4. Os vencimentos iniciais da categoria de Agente de Orga-
nização Escolar, correspondentes à Faixa 1, Nível 1, da Escala 
de Vencimentos da Classe de Apoio Escolar, em conformidade 
com a Lei Complementar 1.144, de 11-07-2011, acrescidos das 
respectivas gratificações, corresponderão ao valor pecuniário de 
R$ 800,00, passíveis de reajustes com percentuais que sejam 
legalmente estabelecidos para servidores da mesma classe.

5.Os candidatos serão nomeados em caráter efetivo e esta-
rão sujeitos ao regime previsto na Lei 10.261/68 (Estatuto dos 
Funcionários Públicos do Estado).

6. Os 9.932 cargos vagos serão distribuídos entre as uni-
dades de ensino da rede estadual da Secretaria da Educação.

7. Será assegurado aos portadores de deficiência 5% dos 
cargos oferecidos, nos termos da Lei Complementar Estadual 
683, de 18-09-1992, alterada pela Lei Complementar 932, de 
18-11-2002.

8. Os candidatos ao cargo do presente concurso ficarão 
sujeitos a carga horária de 40 horas semanais, na forma da 
legislação vigente.

9. O conteúdo programático consta Anexo III destas Instru-
ções Especiais.

II - DOS REQUISITOS PARA INVESTIDURA NO CARGO

traditório. A falta de manifestação poderá implicar a inscrição 
no CADIN ESTADUAL.

NOEMI RIOS DOS SANTOS SOUZA - RG 28.277.015-X - CPF 
177.400.328-75 - Processo N.º 14137-33373/2012

Fica notificado o abaixo identificado para entrar em contato 
com a DSD-02, no prazo de 15 dias, visando à devolução de 
numerário aos cofres públicos do Estado, correspondente ao 
período de 01/01/2011 à 31/03/2011. Informações adicionais 
estão resguardadas e disponíveis ao interessado na DSD-02, 
assim como fica assegurado o direito à ampla defesa e ao con-
traditório. A falta de manifestação poderá implicar a inscrição 
no CADIN ESTADUAL.

RAQUEL CARVALHO DA SILVA CASTRO - RG 44.319.424-5 - 
CPF 364.080.168-71 - Processo N.º 14137-36645/2012

Fica notificado o abaixo identificado para entrar em contato 
com a DSD-02, no prazo de 15 dias, visando à devolução de 
numerário aos cofres públicos do Estado, correspondente ao 
período de 01/03/2010 à 30/04/2010. Informações adicionais 
estão resguardadas e disponíveis ao interessado na DSD-02, 
assim como fica assegurado o direito à ampla defesa e ao con-
traditório. A falta de manifestação poderá implicar a inscrição 
no CADIN ESTADUAL.

RAQUEL ROMERO GUIRADO - RG 44.087.828-7 - CPF 
361.596.218-40 - Processo N.º 14137-36675/2012

Fica notificado o abaixo identificado para entrar em contato 
com a DSD-02, no prazo de 15 dias, visando à devolução de 
numerário aos cofres públicos do Estado, correspondente ao 
período de 01/01/2010 à 31/08/2011. Informações adicionais 
estão resguardadas e disponíveis ao interessado na DSD-02, 
assim como fica assegurado o direito à ampla defesa e ao con-
traditório. A falta de manifestação poderá implicar a inscrição 
no CADIN ESTADUAL.

REINALDO DE SOUZA - RG 15.482.538 - CPF 106.437.938-
95 - Processo N.º 14137-12741/2012

Fica notificado o abaixo identificado para entrar em contato 
com a DSD-02, no prazo de 15 dias, visando à devolução de 
numerário aos cofres públicos do Estado, correspondente ao 
período de 01/08/2011 à 08/08/2011. Informações adicionais 
estão resguardadas e disponíveis ao interessado na DSD-02, 
assim como fica assegurado o direito à ampla defesa e ao con-
traditório. A falta de manifestação poderá implicar a inscrição 
no CADIN ESTADUAL.

REINALDO DE SOUZA - RG 15.482.538 - CPF 106.437.938-
95 - Processo N.º 14137-36453/2012

Fica notificado o abaixo identificado para entrar em contato 
com a DSD-02, no prazo de 15 dias, visando à devolução de 
numerário aos cofres públicos do Estado, correspondente ao 
período de 01/04/2011 à 31/08/2011. Informações adicionais 
estão resguardadas e disponíveis ao interessado na DSD-02, 
assim como fica assegurado o direito à ampla defesa e ao con-
traditório. A falta de manifestação poderá implicar a inscrição 
no CADIN ESTADUAL.

RENATO FUJICAVA - RG 34.048.872-4 - CPF 326.556.668-
44 - Processo N.º 14137-36240/2012

Fica notificado o abaixo identificado para entrar em contato 
com a DSD-02, no prazo de 15 dias, visando à devolução de 
numerário aos cofres públicos do Estado, correspondente ao 
período de 01/05/2011 à 31/07/2011. Informações adicionais 
estão resguardadas e disponíveis ao interessado na DSD-02, 
assim como fica assegurado o direito à ampla defesa e ao con-
traditório. A falta de manifestação poderá implicar a inscrição 
no CADIN ESTADUAL.

ROGERIO BASSETTO - RG 26.104.335 - CPF 192.766.788-75 
- Processo N.º 14137-51801/2012

Fica notificado o abaixo identificado para entrar em contato 
com a DSD-02, no prazo de 15 dias, visando à devolução de 
numerário aos cofres públicos do Estado, correspondente ao 
período de 15/06/2011 à 31/08/2011. Informações adicionais 
estão resguardadas e disponíveis ao interessado na DSD-02, 
assim como fica assegurado o direito à ampla defesa e ao con-
traditório. A falta de manifestação poderá implicar a inscrição 
no CADIN ESTADUAL.

SELMA DOS SANTOS CAROLINO DE ANDRADE - RG 
34.376.458-1 - CPF 154.385.228-98 - Processo N.º 14137-
36510/2012

Fica notificado o abaixo identificado para entrar em contato 
com a DSD-02, no prazo de 15 dias, visando à devolução de 
numerário aos cofres públicos do Estado, correspondente ao 
período de 01/09/2011 à 30/09/2011. Informações adicionais 
estão resguardadas e disponíveis ao interessado na DSD-02, 
assim como fica assegurado o direito à ampla defesa e ao con-
traditório. A falta de manifestação poderá implicar a inscrição 
no CADIN ESTADUAL.

SERGIO SOARES DE ALMEIDA - RG 8.596.176 - CPF 
127.821.048-29 - Processo N.º 14137-36335/2012

Fica notificado o abaixo identificado para entrar em contato 
com a DSD-02, no prazo de 15 dias, visando à devolução de 
numerário aos cofres públicos do Estado, correspondente ao 
período de 01/08/2011 à 31/08/2011. Informações adicionais 
estão resguardadas e disponíveis ao interessado na DSD-02, 
assim como fica assegurado o direito à ampla defesa e ao con-
traditório. A falta de manifestação poderá implicar a inscrição 
no CADIN ESTADUAL.

SHIRLEY DA SILVA VIEIRA - RG 30.642.332 - CPF 
275.434.798-42 - Processo N.º 14137-33333/2012

Fica notificado o abaixo identificado para entrar em contato 
com a DSD-02, no prazo de 15 dias, visando à devolução de 
numerário aos cofres públicos do Estado, correspondente ao 
período de 22/12/2010 à 31/12/2010. Informações adicionais 
estão resguardadas e disponíveis ao interessado na DSD-02, 
assim como fica assegurado o direito à ampla defesa e ao con-
traditório. A falta de manifestação poderá implicar a inscrição 
no CADIN ESTADUAL.

SICLEIDE DE ARAUJO LANDE - RG 8.042.093-8 - CPF 
006.174.647-90 - Processo N.º 14137-12697/2012

Fica notificado o abaixo identificado para entrar em contato 
com a DSD-02, no prazo de 15 dias, visando à devolução de 
numerário aos cofres públicos do Estado, correspondente ao 
período de 01/07/2011 à 30/07/2011. Informações adicionais 
estão resguardadas e disponíveis ao interessado na DSD-02, 
assim como fica assegurado o direito à ampla defesa e ao con-
traditório. A falta de manifestação poderá implicar a inscrição 
no CADIN ESTADUAL.

SIMONE VIEIRA SANTOS DE ASSUNÇÃO - RG 21.680.015-8 
- CPF 129.508.378-75 - Processo N.º 14137-51827/2012

Fica notificado o abaixo identificado para entrar em contato 
com a DSD-02, no prazo de 15 dias, visando à devolução de 
numerário aos cofres públicos do Estado, correspondente ao 
período de 01/01/2011 à 31/03/2011. Informações adicionais 
estão resguardadas e disponíveis ao interessado na DSD-02, 
assim como fica assegurado o direito à ampla defesa e ao con-
traditório. A falta de manifestação poderá implicar a inscrição 
no CADIN ESTADUAL.

SUELI CORREIA NASCIMENTO DE SOUZA - RG 23.596.169-3 
- CPF 173.666.168-00 - Processo N.º 14137-36165/2012

Fica notificado o abaixo identificado para entrar em contato 
com a DSD-02, no prazo de 15 dias, visando à devolução de 
numerário aos cofres públicos do Estado, correspondente ao 
período de 20/05/2011 à 31/05/2011. Informações adicionais 
estão resguardadas e disponíveis ao interessado na DSD-02, 
assim como fica assegurado o direito à ampla defesa e ao con-
traditório. A falta de manifestação poderá implicar a inscrição 
no CADIN ESTADUAL.

TERESA DAS GRAÇAS COSTA - RG 6.668.236-8 - CPF 
902.476.478-53 - Processo N.º 14137-36379/2012

Fica notificado o abaixo identificado para entrar em contato 
com a DSD-02, no prazo de 15 dias, visando à devolução de 
numerário aos cofres públicos do Estado, correspondente ao 
período de 01/01/2011 à 31/07/2011. Informações adicionais 
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a) Diploma de Nível Universitário, comprovado por meio da 
apresentação de xerocópia do Diploma ou xerocópia do Certifi-
cado e do Histórico Escolar expedido por Instituição de Educação 
Superior, devidamente registrado / 2,00 / 2,00.

b) Tempo de serviço na área administrativa, em unidade 
escolar, voltado para atividades relacionadas no Anexo I destas 
Instruções Especiais / 0,50 (por ano completo) / 4,00.

5. Serão considerados Títulos:
5.1 o Diploma de Nível Universitário deverá ser compro-

vado, por meio da apresentação de xerocópia e original do 
Diploma acompanhado do Histórico Escolar ou Certificado, 
acompanhado do Histórico Escolar, expedidos por Instituição 
de Educação Superior, devidamente registrado no órgão com-
petente.

5.2 Tempo de serviço até 31-12-2011 em atividade relacio-
nada no Anexo I destas Instruções Especiais, comprovada:

a) por meio de Certidão Pública e/ ou
b) registro em Carteira Profissional e/ ou
c) Declaração em papel timbrado emitida pelo Setor de 

Pessoal ou Órgão de Recursos Humanos legalmente habilitados 
de Instituição Pública / Privada.

5.2.1 a comprovação do tempo de serviço deverá vir 
acompanhada de original ou cópia autenticada em cartório de 
declaração do empregador que informe a descrição das ativida-
des desenvolvidas.

5.2.2 para efeito de pontuação relativa ao Título relaciona-
do na alínea “b” – Quadro de Atribuição de Pontos, não será 
considerada fração de ano nem sobreposição de tempo. Não 
será considerado o período inferior a 1 ano completo.

6. Não serão aceitos protocolos de documentos, de certi-
dões, de diplomas, ou de declarações constantes do Quadro de 
Atribuição de Pontos para Avaliação de Títulos.

7. Cada Título será considerado e avaliado uma única vez, 
situação em que fica vedada a cumulatividade de créditos.

8. Os Títulos a serem avaliados deverão ser entregues pelo 
candidato ou procurador legalmente constituído na Diretoria de 
Ensino de opção do candidato, discriminadas em relação especí-
fica, identificada com o nome completo do candidato, assinatura 
e número do documento de identidade.

9. Não serão aceitos Títulos fora do prazo de entrega 
estabelecido, nem a complementação, nem a substituição, a 
qualquer tempo, de Títulos já entregues.

10. Comprovada, em qualquer tempo, a irregularidade ou 
ilegalidade na obtenção dos Títulos, o candidato terá anulada a 
respectiva pontuação.

11. Os Títulos serão entregues na Diretoria de Ensino de 
opção do candidato, a partir da Relação dos candidatos Aprova-
dos e não Aprovados a ser publicado no Diário Oficial do Estado 
de São Paulo e divulgados no endereço eletrônico da Fundação 
VUNESP: www.vunesp.com., constando as informações sobre o 
local, data e horário e demais especificações para encaminha-
mento dos Títulos.

X - DA CLASSIFICAÇÃO
1. A pontuação final do candidato será igual ao somatório 

dos pontos obtido na Prova Objetiva, acrescido dos pontos 
obtidos na Avaliação de Títulos.

2. O Departamento de Recursos Humanos da Secretaria de 
Estado da Educação publicará no Diário Oficial do Estado, por 
Diretoria de Ensino :

2.1 a relação nominal dos candidatos aprovados na Prova, 
conforme previsto no subitem 2.1 do Capítulo VIII;

2.2 a relação, pelo número de inscrição, dos candidatos não 
aprovados no concurso;

2.3 a 1ª classificação (Lista Geral e Especial), dos candidatos 
aprovados, após avaliação dos títulos;

2.4 a Classificação Final, por Diretoria de Ensino, por ordem 
decrescente da nota final obtida, em duas listas, sendo uma 
Geral (todos os candidatos aprovados) e uma Especial (porta-
dores de deficiência).

3. No prazo de 5 dias, contados da publicação da 1ª Classifi-
cação (Lista Geral e Lista Especial), os candidatos portadores de 
deficiência deverão submeter-se à perícia médica, que verificará 
sobre a sua qualificação como portador ou não de deficiência, 
nos termos do artigo 3º da Lei Complementar 683/92:

3.1 a perícia será realizada no Órgão Médico Oficial do 
Estado, por especialista na área da deficiência de cada candi-
dato, que verificará a compatibilidade ou não da deficiência 
com o cargo;

3.2 o candidato inscrito como deficiente, se considerado 
Apto, porém não deficiente na perícia médica, concorrerá 
somente na Lista de Classificação Geral;

3.3 atestada, pela junta médica, a incompatibilidade entre a 
deficiência e as atividades a serem exercidas de acordo com as 
atribuições do cargo descritas no Capítulo IV destas Instruções 
Especiais, o candidato com necessidades especiais – Não Apto, 
será eliminado do certame, conforme disposto no artigo 4º da 
Lei Complementar 683/92.

4. na hipótese de igualdade de nota final e como critério de 
desempate, terá preferência sucessivamente o candidato que:

4.1 tiver idade igual ou superior a 60 anos, nos termos da 
Lei Federal 10.741/2003 (Lei do Idoso), sendo considerada, para 
esse fim, a data do término das inscrições;

4.2 obtiver maior nota na Prova;
4.3 obtiver maior número de acertos nas questões da disci-

plina: Língua Portuguesa;
4.4 obtiver maior número de acertos nas questões da disci-

plina: Conhecimentos Específicos;
4.5 obtiver maior número de acertos nas questões da disci-

plina: Conhecimentos de Informática;
4.6 apresentar diploma de nível universitário;
4.7 tiver maior idade entre aqueles com idade inferior a 60 

anos, sendo considerada a data de término das inscrições.
5. A Classificação Final do Concurso, por Diretoria de Ensino, 

será divulgada em duas listas, por ordem classificatória, uma 
contendo a classificação de todos os candidatos (Lista Geral), 
e outra somente a classificação dos candidatos com deficiência 
(Lista Especial), em publicação no Diário Oficial do Estado de 
São Paulo e no site da Fundação VUNESP.

XI - DOS RECURSOS
1. Será admitido recurso, sem efeito suspensivo, referente a 

primeira e segunda etapas do Concurso, quanto:
1.1 às questões da Prova e gabarito, bem como ao resultado 

da prova – remetido por meio eletrônico no site www.vunesp.
com.br, da Fundação VUNESP;

1.2 à avaliação de Títulos – remetido pessoalmente, ou por 
procurador legalmente constituído, à Diretoria de Ensino no qual 
o candidato encontra-se vinculado.

2. Os prazos para interposição dos recursos serão:
2.1 Quanto às questões da prova e gabarito - 5 dias úteis 

a serem contados da data da realização da prova (Decreto 
21.872/74, de 06-01-1984);

2.2 Quanto ao resultado da prova – 3 dias úteis contados 
da data de divulgação do resultado;

2.3 Quanto à avaliação de títulos - 5 dias úteis a serem con-
tados da data de divulgação do resultado (Decreto 21.872/74, 
de 06-01-1984).

3. Admitir-se-á um único recurso por candidato para cada 
evento referido no item 1 deste Capítulo, devidamente funda-
mentado, sendo desconsiderado recurso de igual teor.

4. Em caso de interposição de recurso, compete:
4.1 à Fundação VUNESP a decisão dos recursos referentes 

ao resultado da solicitação de redução da taxa de inscrição, das 
questões e do gabarito da prova objetiva e nota de prova;

4.2 ao Dirigente Regional de Ensino a decisão dos recursos 
referentes à avaliação dos Títulos, efetuada pela Diretoria de 
Ensino .

5. O recurso interposto fora da forma e dos prazos estipula-
dos nestas Instruções Especiais não será reconhecido, bem como 
não será conhecido aquele que não apresentar fundamentação 

11.4 Durante a realização da Prova, não será permitida 
nenhuma espécie de consulta ou comunicação entre os candi-
datos, nem a utilização de livros, códigos, manuais, impressos 
ou quaisquer anotações.

12. Motivará a eliminação do candidato do Concurso 
Público, sem prejuízo das sanções penais cabíveis, a burla ou 
a tentativa de burla a quaisquer das normas definidas neste 
Edital ou a outros relativos ao Concurso, aos comunicados, às 
Instruções ao Candidato ou às Instruções constantes da Prova, 
bem como o tratamento incorreto e descortês a qualquer pessoa 
envolvida na aplicação da Prova.

13. Será eliminado do Concurso Público o candidato que:
a) não comparecer à prova, ou qualquer das etapas, con-

forme convocação oficial, publicada no D.O., seja qual for o 
motivo alegado;

b) apresentar-se fora do local, sala, turma, data e / ou do 
horário estabelecidos no Edital de Convocação;

c) apresentar-se após o horário estabelecido, inadmitindo-se 
qualquer tolerância;

d) não apresentar o documento de identificação previsto na 
alínea “a” do item 7 deste Capítulo;

e) ausentar-se, durante o processo, da sala ou local da prova 
sem o acompanhamento de um fiscal;

f) estiver durante a aplicação da prova, fazendo uso de 
calculadora e relógio com calculadora, agenda eletrônica ou 
similar, aparelhos sonoros, BIP, Pager, walkman, gravador e / ou 
qualquer outro tipo de receptor e emissor de mensagens, bem 
como fazendo uso ou com o celular ligado;

g) for surpreendido em comunicação com outro candidato 
ou terceiros, verbalmente ou por escrito, bem como fazendo uso 
de material não permitido para a realização da prova;

h) utilizar meios ilícitos para a realização da prova;
i) não devolver ao fiscal qualquer material de aplicação da 

prova, fornecido pela Fundação VUNESP;
j) estiver portando armas, mesmo que possua o respectivo 

porte;
k) durante o processo, não atender a qualquer das disposi-

ções estabelecidas nestas Instruções Especiais;
l) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos;
m) agir com incorreção ou descortesia para com qualquer 

membro da equipe encarregada da aplicação da prova;
n) ausentar-se da sala da Prova levando Folha de Respostas, 

Caderno de Questões ou outros materiais não permitidos, sem 
autorização.

14. Os eventuais pertences pessoais dos candidatos, tais 
como: bolsas, sacolas, bonés, chapéus, gorros ou similares, 
equipamentos eletrônicos como os indicados nas alíneas “f” do 
item 13 deste Capítulo, deverão ser desligados pelo candidato 
e acomodados em local a ser indicado pelos fiscais de sala de 
prova durante todo período de permanência dos candidatos no 
local de prova.

14.1 os aparelhos eletrônicos deverão ser desligados pelo 
candidato, antes do início da prova.

14.1.1 o candidato que não atender ao item 14 e, no caso 
do aparelho tocar, o mesmo será automaticamente eliminado 
do certame sem direito a reclamação por qualquer formalidade, 
considerados nulos todos os atos praticados;

14.1.2 os aparelhos eletrônicos deverão permanecer desli-
gados até a saída do candidato do local de realização da Prova.

15. O candidato, ao terminar a Prova, entregará ao fiscal, 
juntamente com a Folha de Respostas, o Caderno de Questões.

16. Em caso de necessidade de amamentação durante a 
prova, a candidata lactante deverá levar um acompanhante, 
que ficará em local reservado para tal finalidade e será res-
ponsável pela guarda da criança (familiar ou terceiro indicado 
pela candidata).

16.1 a candidata lactante deverá encaminhar sua soli-
citação, até o término das inscrições, via Sedex ou Aviso de 
Recebimento (AR), a Fundação VUNESP, sita na Rua Germaine 
Burchard, 515 – Água Branca / São Paulo - CEP 05002-062, 
especificando o cargo para o qual está concorrendo.

16.2 no momento da amamentação, a candidata deverá ser 
acompanhada por uma fiscal.

16.3 não haverá compensação do tempo de amamentação 
em favor da candidata, no período de duração da prova.

17. Excetuada a situação prevista no item 16 deste Capítulo, 
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.

18. O candidato que, eventualmente, necessitar alterar 
algum dado cadastral, no dia da prova, deverá solicitar formu-
lário específico para tal finalidade, e ser datado e assinado pelo 
candidato e entregue ao fiscal.

18.1 o candidato que não atender aos termos do item 18 
deste Capítulo deverá arcar, exclusivamente, com as consequên-
cias advindas de sua omissão.

19. O candidato que queira fazer alguma reclamação ou 
sugestão deverá procurar a sala de coordenação no local em que 
estiver prestando a prova.

20. Não haverá prorrogação do tempo previsto para a 
aplicação das provas em virtude de afastamento, por qualquer 
motivo, de candidato da sala ou local da prova.

21. Após o término do prazo previsto para a duração da 
prova, não será concedido tempo adicional para o candidato 
continuar respondendo ou procedendo à transcrição para a 
folha respostas.

22. São de responsabilidade do candidato, inclusive no 
que diz respeito aos seus dados pessoais, a verificação e a 
conferência do material entregue pela Fundação VUNESP, para 
a realização da prova.

23. Por razões de ordem técnica, de segurança e de direitos 
autorais adquiridos, não serão fornecidos exemplares dos Cader-
nos de Questões a candidatos ou a instituições de direito público 
ou privado, mesmo após o encerramento do Concurso Público.

24. O(s) gabarito(s) das questões da(s) prova(s) será(ão) 
publicado(s) no Diário oficial do Estado no primeiro dia útil 
após a aplicação da Prova, podendo, também, ser consultado no 
endereço da Fundação VUNESP: www.vunesp.com.br

25. O caderno de questões da prova será disponibilizado no 
endereço eletrônico da Fundação VUNESP, na mesma data da 
divulgação dos gabaritos.

VIII - DA AVALIAÇÃO DA PROVA OBJETIVA
1. A avaliação da Prova Objetiva será efetuada por proces-

samento eletrônico.
2. A prova será avaliada na escala de 0 a 80 pontos, valendo 

1 ponto cada questão.
2.1 Será considerado aprovado na prova o candidato que 

obtiver nota igual ou superior a 40 pontos.
3. Seja qual for o motivo alegado, não haverá vista de prova.
IX – DA AVALIAÇÃO DOS TÍTULOS
1. A Avaliação de Títulos é de caráter classificatório.
2. Os candidatos aprovados, conforme o item 2.1 do Capí-

tulo VIII, serão convocados por meio de Edital, a ser publicado 
no Diário Oficial do Estado, para comparecerem à Diretoria 
de Ensino de sua opção, para entrega dos títulos, para fins de 
análise e avaliação.

3. O recebimento, a análise e a avaliação dos títulos serão 
executados por Banca Examinadora constituída pela Diretoria de 
Ensino de opção do candidato.

4. Os títulos a serem considerados são os constantes do 
Quadro de Atribuição de Pontos para a Avaliação de Títulos, a 
seguir, limitada a pontuação total de Títulos ao valor máximo 
de 6 pontos, não se admitindo pontuação a qualquer outro 
documento.

QUADRO DE ATRIBUIÇÃO DE PONTOS – AVALIAÇÃO DE 
TÍTULOS

Título / Pontos / Valor máximo

12. Será eliminado da lista especial o candidato cuja 
deficiência assinalada no Formulário de Inscrição não se fizer 
constatada na forma do artigo 4º do Decreto Federal 3.298/99 e 
suas alterações, devendo o mesmo permanecer apenas na Lista 
Geral de classificação.

13. O percentual de vagas definidas no item 2 deste Capí-
tulo que não for provido por inexistência ou reprovação de can-
didatos com deficiência, no Concurso ou na Perícia Médica, será 
preenchido pelos demais candidatos com estrita observância à 
ordem classificatória.

14. A não observância, pelo candidato, de qualquer das dis-
posições deste Capítulo, implicará a perda do direito a ser nome-
ado para as vagas reservadas aos candidatos com deficiência.

15. Após a investidura do cargo pelo candidato, a defici-
ência não poderá ser alegada para justificar a concessão de 
readaptação, licença por motivo de saúde ou aposentadoria 
por invalidez.

VII - DA PROVA
1. O Concurso constará de Prova Objetiva, de caráter elimi-

natório e classificatório, a fim de avaliar o grau de conhecimento 
teórico do candidato, necessário ao desempenho do cargo. A 
prova terá a duração de 4 horas, é composta de 80 questões 
de múltipla escolha, com 5 alternativas cada, de acordo com o 
Conteúdo Programático constante destas Instruções Especiais, 
e constituída de:

1.1 Conhecimentos Gerais
1.2 Conhecimentos Específicos
1.3 Conhecimentos de Informática
2. A Prova (Conhecimentos Gerais, Conhecimentos Especí-

ficos e Conhecimentos de Informática) versará sobre os conte-
údos programáticos constantes do Anexo III destas Instruções 
Especiais.

3. A confirmação da data e as informações sobre horários e 
locais da Prova serão divulgadas oportunamente através de Edi-
tal de Convocação para Prova a ser publicado no Diário Oficial 
do Estado de São Paulo, e no site da Fundação VUNESP: www.
vunesp.com.br, sendo de inteira responsabilidade do candidato 
seu acompanhamento, não podendo ser alegada qualquer espé-
cie de desconhecimento.

3.1 nos 5 dias que antecedem a data prevista para a prova, 
o candidato poderá:

3.1.1 consultar o endereço eletrônico da Fundação VUNESP.
3.1.2 consultar o Disque VUNESP, em dias úteis, das 8 às 

20 horas.
3.2 Eventualmente se, por qualquer motivo o nome do 

candidato não constar do Edital de Convocação, esse deverá 
entrar em contato com a Fundação VUNESP, por meio do Disque 
VUNESP, para verificar o ocorrido.

3.2.1 Ocorrendo o caso constante no subitem 3.2, poderá o 
candidato participar do Concurso e realizar a prova, se apresen-
tar o respectivo comprovante de pagamento efetuado nos mol-
des previstos nestas Instruções Especiais, devendo, para tanto, 
preencher, datar e assinar, no dia da prova, formulário específico.

3.2.2 a inclusão de que trata o subitem anterior será rea-
lizada de forma condicional, sujeita à posterior verificação da 
regularidade da referida inscrição.

3.2.3 Constatada eventual irregularidade na inscrição, a 
inclusão do candidato será automaticamente cancelada, sem 
direito à reclamação, independentemente de qualquer formali-
dade, considerados nulos todos os atos dela decorrentes.

4. Ao candidato só será permitida a realização da Prova 
na respectiva data, no local e horários definidos no Edital de 
Convocação.

5. O horário de início da prova será definido em cada sala 
de aplicação, após os devidos esclarecimentos.

6. O candidato somente poderá retirar-se da sala de aplica-
ção da prova, depois de transcorrido o tempo mínimo de 50% 
da duração da respectiva prova, levando consigo somente o 
material fornecido para conferência da prova objetiva realizada.

7. O candidato deverá comparecer ao local designado para 
a prova, constante do Edital de Convocação, com antecedência 
mínima de 60 minutos, munido de:

a) original de um dos seguintes documentos de identifi-
cação: Carteiras e/ou Cédulas de Identidade expedidas pelas 
Secretarias de Segurança Pública, pelas Forças Armadas, pela 
Polícia Militar, pelo Ministério das Relações Exteriores; Cédula de 
Identidade para Estrangeiros; Cédulas de Identidade fornecidas 
por Órgãos ou Conselhos de Classe que, por força de Lei Federal 
valem como documento de identidade, como por exemplo, as 
da OAB, CREA, CRM, CRC etc.; Certificado de Reservista; Pas-
saporte; Carteira de Trabalho e Previdência Social, bem como 
Carteira Nacional de Habilitação (com fotografia, na forma da 
Lei 9.503/97);

b) caneta de tinta azul ou preta, lápis 2 e borracha.
7.1 Somente será admitido na sala ou local da prova o 

candidato que apresentar um dos documentos discriminados 
na alínea “a” do item 7 deste Capítulo, desde que este permita, 
com clareza, a sua identificação.

7.2 Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, 
no dia de realização da Prova, documento de identidade original, 
por motivo de perda, roubo ou furto, deverá ser apresentado 
documento que ateste o registro da ocorrência em órgão poli-
cial, expedido há, no máximo 30 dias, sendo então submetido 
a identificação especial, compreendendo coleta de dados, de 
assinaturas e de impressão digital em formulário próprio.

7.3 a identificação especial será exigida, também, do can-
didato cujo documento de identificação gere dúvidas quanto 
à fisionomia, assinatura ou à condição de conservação do 
documento.

7.4 não serão aceitos protocolos, cópia dos documentos 
citados, ainda que autenticada, ou quaisquer outros documentos 
não constante da alínea “a” do item 7 deste Capítulo.

8. Não será admitido na sala ou no local da prova o 
candidato que se apresentar após o horário estabelecido para 
o seu início.

9. Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo 
alegado para justificar o atraso ou a ausência do candidato, 
nem aplicação da prova fora do local, sala, turma, data e horário 
preestabelecido.

9.1 o candidato não poderá alegar desconhecimentos 
quaisquer sobre a realização da prova como justificativa de 
sua ausência.

10. No ato da realização da prova, o candidato receberá a 
folha de respostas e o caderno de questões.

10.1 em hipótese alguma haverá substituição da folha 
de respostas por erro do candidato. 10.2 a folha de respostas, 
cujo preenchimento é de responsabilidade do candidato, é o 
único documento válido para a correção eletrônica e deverá ser 
entregue, no final da prova, ao fiscal de sala juntamente com o 
caderno de questões.

10.3 os prejuízos advindos de marcações feitas incorreta-
mente na folha de respostas serão de inteira responsabilidade 
do candidato.

10.4 o candidato deverá conferir os seus dados pessoais 
impressos na folha de respostas, em especial seu nome, número 
de inscrição e número do documento de identidade.

11. O candidato deverá transcrever as respostas para a 
folha de respostas, com caneta esferográfica de tinta azul ou 
preta, bem como assinar no campo apropriado.

11.1 o candidato que tenha solicitado à Fundação VUNESP 
fiscal transcritor deverá indicar os alvéolos a serem preenchidos 
pelo designado para tal finalidade.

11.2 não serão computadas questões não assinaladas na 
Folha de Respostas ou que contenham mais de uma resposta, 
emenda ou rasura, ainda que legível, mesmo que uma delas 
esteja correta.

11.3 não deverá ser feita nenhuma marca fora do campo 
reservado às respostas ou à assinatura, sob pena de acarretar 
prejuízo ao desempenho do candidato.

como nos dos demais candidatos, não podendo ser alegada 
qualquer espécie de desconhecimento.

26. Informações inverídicas, mesmo que detectadas após a 
realização do Concurso, acarretarão a eliminação do candidato 
do Concurso Público, importando em anulação da inscrição e 
dos demais atos praticados pelo candidato, conforme previsto 
no artigo 4º da Lei Estadual 12.782, de 20-12-2007.

27. O candidato que não tiver acesso próprio à internet 
poderá efetivar sua inscrição por meio de serviços públicos, tais 
como o PROGRAMA ACESSA SÃO PAULO, que disponibiliza pos-
tos (locais públicos para acesso à internet), em todas as regiões 
da cidade de São Paulo e em várias cidades do Estado. Esse 
programa é completamente gratuito e permitido a todo cidadão.

27.1 para utilizar o equipamento basta ser feito um 
cadastro e apresentar o RG nos Postos do Acessa SP, em um 
dos endereços disponíveis no endereço eletrônico www.acessa-
sãopaulo.sp.gov.br.

28. Informações complementares referentes à inscrição 
poderão ser obtidas no endereço eletrônico www.vunesp.com.
br e pelo Disque VUNESP.

29. Não serão aceitas as solicitações de inscrição que não 
atenderem rigorosamente ao estabelecido nestas Instruções 
Especiais.

VI – DAS INSCRIÇÕES PARA CANDIDATOS COM DEFICI-
ÊNCIA

1. Às pessoas com deficiência que pretendam fazer uso das 
prerrogativas que lhes são facultadas pela Lei Complementar 
Estadual 683/92, alterada pela Lei Complementar Estadual 
932/02; nos termos do inciso VIII do artigo 37 da Constituição 
Federal/88 e na Lei Federal 7.853/89 é assegurado o direito de 
inscrição para o cargo em Concurso Público, cujas atribuições 
sejam compatíveis com a deficiência de que são portadoras.

2. Em cumprimento ao disposto no artigo 1º da Lei Com-
plementar Estadual 683/92 será reservado o percentual de 5% 
das vagas existentes, no prazo de validade do Concurso. Caso 
a aplicação do percentual de que trata este item resulte em 
número fracionado, este será elevado até o 1º número inteiro 
subsequente.

3. Considera-se pessoa com deficiência aquela que se 
enquadrar em algumas das categorias discriminadas no artigo 
4º do Decreto Federal 3.298/99 e alterações do Decreto Federal 
5.296/04.

3.1 as pessoas com deficiência participarão do Concurso 
em igualdade de condições com os demais candidatos, no que 
se refere ao conteúdo das Provas, à avaliação e aos critérios 
de aprovação, ao dia, horário e local de aplicação das Provas, 
e à nota mínima exigida para todos os demais candidatos, nos 
termos do artigo 2º da Lei Complementar 683/92, alterada pela 
Lei Complementar 932/2002.

3.2 o tempo para a realização das provas, e tão somente 
neste caso, a que o candidato com deficiência será submetido, 
poderá, desde que requerido justificadamente, ser diferente 
daquele previsto para os demais candidatos, levando-se em 
conta o grau de dificuldade para a leitura e escrita em Braille, 
bem como o grau de dificuldade provocado por outras moda-
lidades de deficiência (artigo 2º, §4º da Lei Complementar 
683/92).

4. Para cumprimento da garantia do disposto no §2º, artigo 
1º da Lei Complementar 683/92, alterada pela Lei Complemen-
tar 932/02, o candidato deverá declarar, quando da inscrição, 
ser portador de deficiência, especificando-a no Formulário de 
Inscrição via Internet e, no período das inscrições encaminhar 
via SEDEX ou Aviso de Recebimento (AR), à Fundação VUNESP, 
sita na Rua Dona Germaine Burchard, 515, Água Branca – São 
Paulo / SP, CEP 05002-062, solicitação detalhada da condição, 
bem como a qualificação completa do candidato e especificação 
do cargo para o qual está concorrendo, os documentos a seguir:

a) Laudo Médico, expedido no prazo máximo de 12 meses 
antes do término das inscrições, atestando a espécie e o grau ou 
nível de deficiência, com expressa referência ao código corres-
pondente da Classificação Internacional de Doença – CID, bem 
como a provável causa da deficiência, inclusive para assegurar 
previsão de adaptação da sua Prova, informando, também, o seu 
nome, documento de identidade (RG) e número do CPF.

b) Solicitação, se necessário, requerendo tratamento dife-
renciado para realização das Provas, especificando as condições 
e/ou Provas especiais que necessitará, conforme Laudo Médico 
apresentado no item acima.

c) para efeito do prazo de entrega, será considerada, con-
forme o caso, a data de postagem fixada pela Empresa Brasileira 
de Correios e Telégrafos.

4.1 o candidato que, dentro do prazo do período das ins-
crições, não atender aos dispositivos mencionados no item 4, 
alíneas a, b e c deste Capítulo, não serão considerados candida-
tos com deficiência, não terão Prova especial preparada e/ou a 
condição especial para realização da Prova atendida.

4.2 o atendimento às condições especiais solicitadas ficará 
sujeito à análise e razoabilidade do pedido.

5. Se candidato com deficiência visual, indicar, obrigatoria-
mente, em sua ficha de inscrição, o tipo de prova especial (braile 
ou ampliada), de que necessitará.

5.1 o candidato que optou por realizar a prova mediante 
leitura no sistema braile, deverá transcrever suas respostas, 
também, em braile; para tanto, deverá portar, no dia da prova, 
reglete e punção ou máquina específica, podendo, se for o caso, 
utilizar-se também de soroban.

6. O candidato com deficiência que não realizar a inscrição 
conforme instrução constante deste Capítulo não poderá impe-
trar recurso em favor de sua condição, seja qual for o motivo 
alegado.

7. No ato da inscrição o candidato com deficiência deverá 
declarar estar ciente das atribuições do cargo e que, no caso de 
vir a exercê-lo, estará sujeito à avaliação pelo desempenho des-
sas atribuições, para fins de habilitação no período probatório.

8. Caso haja inexatidão na informação relativa à condição 
de portador de deficiência, o candidato deverá entrar em 
contato com o Disque VUNESP, no mínimo, 48 horas de antece-
dência da data de realização das Provas, pelo telefone (0XX11) 
3874-6300.

8.1 o candidato que não entrar em contato com o SAC no 
prazo mencionado será o exclusivo responsável pelas consequ-
ências advindas de sua omissão.

9. O candidato com deficiência, se classificado na forma do 
Capítulo X, além de figurar na lista de classificação geral, terá 
seu nome constante da lista específica - Lista Especial.

10. No prazo de 5 dias contados da publicação da lista de 
classificação, os candidatos com deficiência aprovados deverão 
submeter-se à perícia médica para verificação da compatibilida-
de de sua deficiência com o exercício das atribuições do cargo, 
nos termos do artigo 3º da Lei Estadual 683/92, alterada pela Lei 
Complementar 932/02.

10.1 a perícia será realizada no órgão médico oficial do 
Estado, por especialista na área de deficiência de cada candida-
to, devendo o laudo ser proferido no prazo de 5 dias contados 
do respectivo exame.

10.2 Quando a perícia concluir pela inaptidão do candidato, 
constituir-se-á, no prazo de 5 dias, junta médica para nova 
inspeção, da qual poderá participar profissional indicado pelo 
interessado.

10.3 a indicação de profissional pelo interessado deverá ser 
feita no prazo de 5 dias contados da ciência do laudo referido 
no subitem 10.1deste Capítulo.

10.4 a junta médica deverá apresentar conclusão no prazo 
de 5 dias contados da realização do exame.

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

11. Verificada a incompatibilidade entre a deficiência e 
as atribuições do cargo postulado, o candidato será eliminado 
do certame.
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45 / Caraguatatuba / Caraguatatuba, Ilhabela, São Sebas-
tião, Ubatuba

46 / Catanduva / Ariranha, Cajobi, Catanduva, Catiguá, 
Elisiário, Embaúba, Itajobi, Marapoama, Novais, Novo Horizonte, 
Palmares Paulista, Paraíso, Pindorama, Santa Adélia, Tabapuã

47 / Fernandópolis / Estrela d’Oeste, Fernandópolis, General 
Salgado, Guarani d’Oeste, Indiaporã, Macedônia, Magda, Meri-
diano, Mira Estrela, Ouroeste, Pedranópolis, Populina, São João 
das Duas Pontes, São João de Iracema, Turmalina

48 / Franca / Cristais Paulista, Franca, Itirapuã, Jeriquara, 
Patrocínio Paulista, Pedregulho, Restinga, Ribeirão Corrente, 
Rifaina, São José da Bela Vista

49 / Guaratinguetá / Aparecida, Arapeí, Areias, Bananal, 
Cachoeira Paulista, Canas, Cruzeiro, Cunha, Guaratinguetá, 
Lavrinhas, Lorena, Piquete, Potim, Queluz, Roseira, São José do 
Barreiro, Silveiras

50 / Itapetininga / Alambari, Angatuba, Campina do Monte 
Alegre, Guareí, Itapetininga, Paranapanema, São Miguel Arcanjo, 
Sarapuí, Tatuí

51 / Itapeva / Buri, Capão Bonito, Itapeva, Nova Campina, 
Ribeirão Grande, Taquarivaí

52 / Itararé / Barão de Antonina, Bom Sucesso de Itararé, 
Coronel Macedo, Itaberá, Itaporanga, Itararé, Riversul

53 / Itu / Boituba, Cabreúva, Cerquilho, Iperó, Itu, Jumirim, 
Porto Feliz, Salto, Tietê

54 / Jaboticabal / Bebedouro, Guariba, Guatapará, Jabo-
ticabal, Monte Alto, Monte Azul Paulista, Pradópolis, Taiaçu, 
Taiuva, Taquaral

55 / Jacareí / Arujá, Guararema, Igaratá, Jacareí, Santa 
Branca, Santa Isabel

56 / Jales / Aparecida d’Oeste, Aspásia, Auriflama, Dirce 
Reis, Dolcinópolis, Guzolândia, Jales, Marinópolis, Mesópolis, 
Nova Canaã Paulista, Palmeira d’Oeste, Paranapuã, Pontalinda, 
Rubinéia, Santa Albertina, Santa Clara d’Oeste, Santa Fé do Sul, 
Santa Rita d’Oeste, Santa Salete, Santana da Ponte Pensa, São 
Francisco, Suzanápolis, Três Fronteiras, Urânia, Vitória Brasil

57 / Jaú / Bariri, Barra Bonita, Bocaina, Boracéia, Borebi, 
Brotas, Dois Córregos, Igaraçu do Tietê, Itaju, Itapuí, Jaú, Maca-
tuba, Mineiros do Tietê, Pederneiras, Torrinha

58 / José Bonifácio / Adolfo, Balsamo, Irapuã, Jaci, José 
Bonifácio, Mendonça, Mirassol, Monte Aprazível, Neves Paulista, 
Nipoã, Nova Aliança, Planalto, Poloni, Sales, Tanabi, Ubarana, 
União Paulista, Urupês, Zacarias

59 / Jundiaí / Campo Limpo Paulista, Itatiba, Itupeva, Jarinu, 
Jundiaí, Louveira, Várzea Paulista

60 / Limeira / Artur Nogueira, Cordeirópolis, Cosmópolis, 
Engenheiro Coelho, Ipeúna, Iracemápolis, Limeira, Rio Claro, 
Santa Gertrudes

61 / Lins / Cafelândia, Getulina, Guaiçara, Guaimbê, Gua-
rantã, Lins, Pongai, Promissão, Sabino, Uru

62 / Marília / Álvaro de Carvalho, Alvilândia, Echaporã, 
Fernão, Gália, Garça, Júlio Mesquita, Lupércio, Marília, Ocauçu, 
Oriente, Oscar Bressane, Pompéia, Vera Cruz

63 / Miracatu / Iguape, Ilha Comprida, Itariri, Juquiá, Mira-
catu, Pedro de Toledo

64 / Mirante do Paranapanema Estrela do Norte, Euclides da 
Cunha Paulista, Mirante do Paranapanema, Narandiba, Rosana, 
Sandovalina, Tarabai, Teodoro Sampaio

65 / Mogi Mirim / Águas de Lindóia, Amparo, Conchal, 
Estiva Gerbi, Holambra, Itapira, Lindóia, Mogi Guaçu, Mogi 
Mirim, Monte Alegre do Sul, Pedreira, Santo Antonio de Posse, 
Serra Negra

66 / Ourinhos / Bernardino de Campos, Campos Novos 
Paulista, Canitar, Chavantes, Espírito Santo do Turvo, Ibirarema, 
Ipauçu, Ourinhos, Ribeirão do Sul, Salto Grande, Santa Cruz do 
Rio Pardo, São Pedro do Turvo

67 / Penápolis / Alto Alegre, Avanhandava, Barbosa, Braúna, 
Clementina, Luiziânia, Penápolis, Santópolis do Aguapeí

68 / Pindamonhangaba / Campos do Jordão, Pindamonhan-
gaba, Santo Antonio do Pinhal, São Bento do Sapucaí, Tremembé

69 / Piracicaba / Águas de São Pedro, Charqueada, Piracica-
ba, Saltinho, Santa Maria da Serra, São Pedro

70 / Piraju / Fartura, Manduri, Óleo, Piraju, Sarutaia, Taguai, 
Tejupa, Timburi

71 / Pirassununga / Analândia, Araras, Leme, Pirassununga, 
Porto Ferreira, Santa Cruz da Conceição, Santa Cruz das Palmei-
ras, Santa Rita do Passa Quatro

72 / Presidente Prudente / Alfredo Marcondes, Álvares 
Machado, Anhumas, Caiabu, Indiana, Martinópolis, Pirapozinho, 
Presidente Prudente, Regente Feijó, Santo Expedito, Taciba

73 / Registro / Barra do Turvo, Cajati, Cananéia, Eldorado, 
Jacupiranga, Pariquera Açu, Registro, Sete Barras

74 / Ribeirão Preto / Altinópolis, Batatais, Brodósqui, Cajuru, 
Cassia dos Coqueiros, Cravinhos, Luís Antônio, Ribeirão Preto, 
Santa Cruz da Esperança, Santa Rosa do Viterbo, Santo Antônio 
da Alegria, São Simão, Serra Azul, Serrana

75 / Santo Anastácio / Caiuá, Emilianópolis, Marabá Paulis-
ta, Piquerobi, Presidente Bernardes, Presidente Epitácio, Presi-
dente Venceslau, Ribeirão dos Índios, Santo Anastácio

76 / Santos / Bertioga, Cubatão, Guarujá, Santos
77 / São Carlos / Corumbataí, Descalvado, Dourado, Ibate, 

Itirapina, Ribeirão Bonito, São Carlos
78 / São João da Boa Vista / Aguaí, Águas da Prata, Cacon-

de, Casa Branca, Divinolândia, Espírito Santo do Pinhal, Itobi, 
Mococa, Santo Antonio do Jardim, São João da Boa Vista, São 
José do Rio Pardo, São Sebastião da Grama, Tambaú, Tapiratiba, 
Vargem Grande do Sul

79 / São Joaquim da Barra / Aramina, Buritizal, Guará, Iga-
rapava, Ipuã, Ituverava, Miguelópolis, Morro Agudo, Nuporanga, 
Orlândia, Sales Oliveira, São Joaquim da Barra

80 / São José do Rio Preto / Bady Bassitt, Cedral, Guapiaçu, 
Ibirá, Icem, Ipiguá, Mirassolândia, Nova Granada, Onda Verde, 
Orindiuva, Palestina, Potirendaba, São José do Rio Preto, Uchoa

81 / São José dos Campos / Monteiro Lobato, São José dos 
Campos

82 / São Roque / Alumínio, Araçariguama, Ibiúna, Mairinque, 
São Roque, Vargem Grande Paulista

83 / São Vicente / Itanhaém, Mongaguá, Peruíbe, Praia 
Grande, São Vicente

84 / Sertãozinho / Barrinha, Dumont, Jardinópolis, Pitan-
gueiras, Pontal, Sertãozinho, Terra Roxa, Viradouro

85 / Sorocaba / Sorocaba
86 / Sumaré / Hortolândia, Paulínia, Sumaré
87 / Taquaritinga / Borborema, Cândido Rodrigues, Dobrada, 

Fernando Prestes, Ibitinga, Itápolis, Pirangi, Santa Ernestina, 
Tabatinga, Taquaritinga, Vista Alegre do Alto

88 / Taubaté / Caçapava, Jambeiro, Lagoinha, Natividade 
da Serra, Paraibuna, Redenção da Serra, São Luís do Paraitinga, 
Taubaté

89 / Tupã / Arco Íris, Bastos, Herculândia, Iacri, João Rama-
lho, Parapuã, Quatá, Queiroz, Quintana, Rancharia, Rinópolis, 
Tupã

90 / Votorantim / Araçoiaba da Serra, Capela do Alto, Pieda-
de, Pilar do Sul, Salto de Pirapora, Tapirai, Votorantim

91 / Votuporanga / Álvares Florence, Américo de Campos, 
Cardoso, Cosmorama, Floreal, Gastão Vidigal, Macaubal, Mon-
ções, Nhandeara, Nova Castilho, Nova Luzitania, Parisi, Paulo de 
Faria, Pontes Gestal, Riolândia, Sebastianópolis do Sul, Valentim 
Gentil, Votuporanga

ANEXO III - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Considerar-se-á a legislação vigente até a data da publica-

ção do Edital de Abertura de Inscrições.
CONHECIMENTOS GERAIS
1. LÍNGUA PORTUGUESA
* Interpretação de textos,
* Sinônimos e Antônimos,

13 – controlar a movimentação de alunos no recinto da 
escola, em suas imediações e na entrada e saída da unidade 
escolar, orientando-os quanto às normas de comportamento, 
informando à Direção da Escola sobre a conduta deles e comu-
nicando ocorrências;

14 - controlar o fluxo de docentes, fiscalizando o cumpri-
mento do horário de aulas e encaminhar docente eventual à sala 
de aula, quando necessário;

15 – prestar atendimento, por telefone e pessoalmente, à 
comunidade escolar, quando solicitado;

16 – responder, perante o superior imediato, pela regulari-
dade e autenticidade dos registros da vida escolar dos alunos, a 
cargo da secretaria da escola;

17 - cumprir normas legais, regulamentos, decisões e prazos 
estabelecidos para a execução dos trabalhos de sua responsabi-
lidade, relativos à secretaria da escola;

18 - propor medidas que visem à racionalização das ati-
vidades de apoio administrativo, bem como expedir instruções 
necessárias à regularização dos serviços sob sua responsabi-
lidade;

19 - providenciar a instrução de processos e expedientes 
que devam ser submetidos à decisão superior;

20 - elaborar e assinar relatórios circunstanciados sobre o 
desempenho de suas atribuições, conforme orientação superior;

21 - receber, registrar, distribuir, preparar e instruir expe-
dientes e ofícios, observadas as regras de redação oficial, 
oferecendo parecer conclusivo com fundamento na legislação 
pertinente, quando for o caso, e dando-lhes o devido encami-
nhamento;

22 - organizar e manter o protocolo e o arquivo escolar;
23 - organizar e manter atualizado o acervo de leis, 

decretos, regulamentos, resoluções, portarias e comunicados de 
interesse da escola, acompanhando as publicações no Diário 
Oficial do Estado;

24 - atender aos servidores da escola e aos alunos, 
prestando-lhes esclarecimentos sobre escrituração e legislação, 
consultando o superior imediato quando necessário;

25 - participar, em conjunto com a equipe escolar, da for-
mulação e implementação da Proposta Pedagógica da Escola, 
contribuindo para a integração escola-comunidade;

26 - assistir o Diretor da Escola, mantendo registro de dados 
referentes à Associação de Pais e Mestres, a verbas, estoque de 
merenda escolar, disponibilidade de recursos financeiros, e pres-
tando contas dos gastos efetuados na unidade escolar.

ANEXO II – DA RELAÇÃO DAS DIRETORIAS DE ENSINO
ORDEM / DIRETORIA DE ENSINO / BAIRROS / MUNICÍPIOS 

ABRANGIDOS
1 / DE Centro / Barra Funda, Bom Retiro, Brás, Casa Verde, 

Consolação, Limão, Pari, Perdizes, República, Santa Cecília, San-
tana, Sé, Vila Guilherme.

2 / DE Centro Oeste / Alto de Pinheiros, Butantã, Campo 
Belo, Itaim Bibi, Jaguaré, Jardim Paulista, Lapa, Moema, Morum-
bi, Pinheiros, Raposo Tavares, Rio Pequeno, Saúde, Vila Leopol-
dina, Vila Sonia.

3 / DE Centro Sul / Bela Vista, Cambuci, Cursino, Ipiranga, 
Liberdade, Mooca, Sacomã, Vila Mariana, Vila Prudente.

4 / DE Leste 1 / Cangaíba, Ermelino Matarazzo, Itaquera, 
Penha, Ponte Rasa, Vila Jacuí.

5 / DE Leste 2 / Itaim Paulista, Jardim Helena, Lajeado, São 
Miguel, Vila Curuçá.

6 / DE Leste 3 / Cidade Tiradentes, Guaianazes, Iguatemi, 
José Bonifácio, São Rafael.

7 / DE Leste 4 / Artur Alvim, Cidade Líder, Parque do Carmo, 
São Mateus, Sapopemba, Vila Matilde.

8 / DE Leste 5 / Água Rasa, Aricanduva, Belém, Carrão, São 
Lucas, Tatuapé, Vila Formosa, Vila Maria.

9 / DE Norte 1 / Anhanguera, Brasilândia, Freguesia do Ó, 
Jaguará, Jaraguá, Perus, Pirituba, São Domingos.

10 / DE Norte 2 / Cachoeirinha, Jaçanã, Mandaqui, Tremem-
bé, Tucuruvi, Vila Medeiros.

11 / DE Sul 1 / Campo Grande, Campo Limpo, Cidade Ade-
mar, Jabaquara, Pedreira, São Amaro, Vila Andrade.

12 / DE Sul 2 / Capão Redondo, Jardim Ângela, Jardim 
São Luís.

13 / DE Sul 3 / Cidade Dutra, Grajaú, Marsilac, Parelheiros, 
Socorro.

14 / Caieiras / Caieiras, Cajamar, Francisco Morato, Franco 
da Rocha, Mairiporã.

15 / Carapicuíba / Carapicuíba, Cotia.
16 / Diadema / Diadema
17 / Guarulhos Sul / Guarulhos
18 / Guarulhos Norte / Guarulhos
19 / Itapecerica da Serra / Embu-Guaçu, Juquitiba, Itapece-

rica da Serra, São Lourenço da Serra.
20 / Itapevi / Barueri, Itapevi, Jandira, Pirapora do Bom 

Jesus, Santana do Parnaíba.
21 / Itaquaquecetuba / Itaquaquecetuba, Poá
22 / Mauá / Mauá, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra
23 / Mogi das Cruzes / Mogi das Cruzes, Biritiba Mirim, 

Salesópolis
24 / Osasco / Osasco
25 / Santo André / Santo André
26 / São Bernardo do Campo / São Bernardo do Campo e 

São Caetano do Sul
27 / Suzano / Ferraz de Vasconcelos, Suzano
28 / Taboão da Serra / Taboão da Serra, Embu
29 / Adamantina / Adamantina, Dracena, Flora Rica, Flórida 

Paulista, Inúbia Paulista, Irapuru, Junqueirópolis, Lucélia, Mariá-
polis, Monte Castelo, Nova Guataporanga, Osvaldo Cruz, Ouro 
Verde, Pacaembu, Panorama, Paulicéia, Pracinha, Sagres, Sal-
mourão, Santa Mercedes, São João do Pau D’Alho, Tupi Paulista

30 / Americana / Americana, Nova Odessa, Santa Bárbara 
d’Oeste

31 / Andradina / Andradina, Castilho, Guaraçaí, Ilha Solteira, 
Itapurá, Lavínia, Mirandópolis, Muritinga do Sul, Nova Indepen-
dência, Pereira Barreto, Sud Menucci

32 / Apiaí Apiaí, Barra do Chapéu, Guapiara, Iporanga, 
Itaoca, Itapirapuã Paulista, Ribeira, Ribeirão Branco

33 / Araçatuba / Araçatuba, Bento de Abreu, Guararapes, 
Rubiácea, Santo Antonio do Aracanguá, Valparaíso

34 / Araraquara / Américo Brasiliense, Araraquara, Boa 
Esperança do Sul, Gavião Peixoto, Matão, Motuca, Nova Europa, 
Rincão, Santa Lúcia, Trabiju

35 /Assis / Assis, Borá, Cândido Mota, Cruzália, Florínea, 
Iepê, Lutécia, Maracai, Nantes, Palmital, Paraguaçu Paulista, 
Pedrinhas Paulista, Platina, Tarumã

36 / Avaré / Águas de Santa Bárbara, Arandu, Avaré, Cer-
queira César, Iaras, Itaí, Taquarituba

37 / Barretos / Altair, Barretos, Colina, Colômbia, Guaíra, 
Guaraci, Jaborandi, Olímpia, Severínia

38 / Bauru / Agudos, Arealva, Avaí, Balbinos, Bauru, Cabrá-
lia Paulista, Duartina, Iacanga, Lençóis Paulista, Lucianópolis, 
Paulistânia, Pirajuí, Piratininga, Presidente Alves, Reginópolis, 
Ubirajara

39 / Birigui / Bilac, Birigui, Brejo Alegre, Buritama, Coroados, 
Gabriel Monteiro, Glicério, Lourdes, Piacatu, Turiuba

40 / Botucatu / Anhembi, Areiópolis, Befete, Botucatu, Cesá-
rio Lange, Conchas, Itatinga, Laranjal Paulista, Pardinho, Pereiras, 
Porangaba, Pratânia, Quadra, São Manoel, Torre de Pedra

41 / Bragança Paulista / Atibaia, Bom Jesus dos Perdões, 
Bragança Paulista, Joanópolis, Morungaba, Nazaré Paulista, 
Pedra Bela, Pinhalzinho, Piracaia, Socorro, Tuiuti, Vargem

42 / Campinas Leste / Campinas, Jaguariúna
43 / Campinas Oeste / Campinas, Valinhos, Vinhedo
44 / Capivari / Capivari, Elias Fausto, Indaiatuba, Mombuca, 

Monte Mor, Rafard, Rio das Pedras

5. As vagas, por Diretoria de Ensino, serão apresentadas no 
Edital de Abertura de Inscrições.

6. Os dias, horários e locais da realização das Sessões de 
Escolha de Vagas serão publicados no Diário Oficial do Estado 
e disponibilizados no site da Secretaria de Estado da Educação 
(www.educação.sp.gov.br) com antecedência de, no mínimo, 5 
dias da data do evento.

7. A critério da Administração, restando vagas, respeitando-
se o prazo de validade do concurso, e após a manifestação de 
todos os candidatos classificados por Diretoria de Ensino, poderá 
ocorrer o aproveitamento de candidatos aprovados / classifica-
dos que não comparecer à sessão de escolha de vaga e, também, 
aquele que tendo escolhido vaga, não tomou posse do cargo, 
após a manifestação de todos os candidatos aprovados, durante 
a validade do concurso e obedecida a ordem de classificação, 
conforme previsão contida no artigo 18, § 2º do Decreto 21.872, 
de 06-01-1984.

8. Todos os atos relativos ao presente Concurso, convoca-
ções, avisos e comunicados serão publicados no Diário Oficial 
do Estado de São Paulo.

9. O acompanhamento das publicações, editais, avisos e 
comunicados referentes ao Concurso Público é de responsabili-
dade exclusiva do candidato. Não serão prestadas por comuni-
cação postal ou por telefone, informações relativas ao resultado 
do Concurso Público.

10. Fará jus ao Certificado de Aprovação, candidatos apro-
vados e classificados no Concurso Público, valendo para tal fim 
a publicação da Classificação Final no Diário Oficial do Estado 
de São Paulo.

10.1 a disponibilidade dos Certificados de Aprovação 
será comunicada por meio de publicação em Diário Oficial de 
Estado, que serão entregues na Diretoria de Ensino de opção 
do candidato.

11. Todos os cálculos descritos neste Edital, relativos aos 
resultados das Provas, serão realizados com duas casas deci-
mais, arredondando-se para cima sempre que a terceira casa 
decimal for maior ou igual a cinco.

12. Distribuídos os Cadernos de Questões aos candidatos 
e, na remota hipótese de verificarem-se falhas de impressão, o 
Coordenador do Colégio, antes do início da Prova, diligenciará 
no sentido de:

a) substituição dos Cadernos de Questões defeituosos;
b) em não havendo número suficiente de Cadernos para 

a devida substituição, procederá à leitura dos itens onde 
ocorreram falhas, usando, para tanto, um Caderno de Questões 
completo;

c) se a ocorrência verificar-se após o início da Prova, o 
Coordenador do Colégio, após ouvido o Plantão da Fundação 
VUNESP, estabelecerá prazo para compensação do tempo usado 
para regularização do caderno.

13. A Secretaria da Educação e a Fundação VUNESP não se 
responsabilizam por quaisquer cursos, textos, apostilas e outras 
publicações referentes a este Concurso.

14. A estabilidade no cargo será efetivada após cumprimen-
to do período de estágio probatório 3 primeiros anos de efetivo 
exercício, por meio de avaliação de desempenho em conformida-
de com o artigo 7º da Lei Complementar 1144, de 11-07-2011, 
que institui Plano de Cargos, Vencimentos e Salários para os ser-
vidores das classes que especifica e dá providências correlatas.

15. Durante o período de estágio probatório, a Secretaria 
da Educação poderá ministrar curso de formação complementar 
aos candidatos ingressantes, visando criar as condições adequa-
das ao efetivo exercício de suas atribuições, podendo obrigá-lo 
a participação.

16. A Secretaria do Estado da Educação e a Fundação 
Vunesp se eximem das despesas decorrentes de viagens e 
estadas dos candidatos para comparecimento a qualquer fase 
deste Concurso Público e de documentos / objetos esquecidos 
ou danificados no local ou sala de provas.

17. Toda menção a horário nestas Instruções Especiais e 
em outros atos dele decorrentes, terá como referência o horário 
oficial de Brasília.

18. As ocorrências não previstas nestas Instruções Especiais, 
os casos omissos e os casos duvidosos serão resolvidos, em 
caráter irrecorrível, pela Secretaria da Educação e pela Fundação 
Vunesp, no que a cada um couber.

ANEXOS
ANEXO I - ATIVIDADES a SEREM EXERCIDAS, DE ACORDO 

COM AS ATRIBUIÇÕES DO CARGO
1 – organizar e manter atualizados os prontuários dos 

alunos, procedendo ao registro e escrituração relativos à vida 
escolar, especialmente no que se refere à matrícula, frequência 
e histórico escolar;

2 - providenciar a elaboração de diplomas, certificados de 
conclusão de série e de cursos, de aprovação em disciplinas e 
outros documentos relativos à vida escolar dos alunos;

3 - expedir comunicados à equipe escolar sobre a movimen-
tação escolar dos alunos;

4 - inserir, manter e atualizar dados dos alunos nos Siste-
mas Informatizados Corporativos da Secretaria de Estado da 
Educação, tais como:

a) efetivação de matrícula e manutenção da ficha cadastral 
dos alunos, de acordo com a documentação civil, e atualização 
do endereço completo;

b) lançamento de todas as informações referentes à par-
ticipação em programas de distribuição de renda, transporte 
escolar e, quando for o caso, de caracterização de necessidade 
educacional especial;

c) lançamento da movimentação escolar, tais como transfe-
rências, ausências, abandono e outros;

d) lançamento de notas e frequência dos alunos, por com-
ponente curricular, no Sistema de Avaliação e Frequência - SAF, 
ao final de cada bimestre, para a elaboração do Boletim Escolar;

e) registro do Rendimento Escolar Individualizado, no final 
do ano letivo, ou a cada semestre no caso da Educação de 
Jovens e Adultos, no Sistema de Cadastro de Alunos, necessário 
para o cálculo dos indicadores de fluxo da escola;

f) preparação da documentação e dados para consultas e 
publicação de registro de concluintes de curso no sistema GDAE, 
Módulo Concluintes e Módulo Financeiro.

5 - registrar, preparar, expedir e controlar documentos rela-
tivos à frequência do pessoal docente e dos demais servidores 
da escola;

6 - organizar e manter atualizados os assentamentos dos 
servidores em exercício na escola;

7 - preparar dados para a folha de pagamento de ven-
cimentos e salários do pessoal da escola, bem como realizar 
expedientes relacionados a ela;

8 - consultar, inserir e manter atualizados dados nos siste-
mas informatizados de Controle de Frequência e Cadastro Fun-
cional PAEC/PAPC, relacionados à vida funcional dos docentes e 
dos demais servidores;

9 - lançar a frequência dos servidores lotados na unidade, 
bem como as alterações de carga horária de docentes, digitação 
de aulas ministradas eventualmente e reposição de aulas, dentro 
dos prazos estabelecidos;

10 - elaborar e submeter à apreciação do Diretor de Escola a 
escala de férias anual e, no inicio de cada mês, verificar a confir-
mação do Boletim Informativo de Férias – BIF, para pagamento 
do adicional de 1/3 de férias dos docentes, bem como digitar a 
escala e apontamento de férias dos demais servidores no siste-
ma GDAE, Módulo SIPAF;

11 – manter organizados e atualizados os arquivos, respon-
sabilizando-se pela guarda de livros e papéis;

12 – preparar expedientes relativos a registro, controle, 
aquisição de materiais e prestação de serviços, bem como 
adotar medidas administrativas necessárias à manutenção e à 
conservação de equipamentos e bens patrimoniais de natureza 
permanente e de consumo;

e embasamento, ou aquele que não atender às instruções cons-
tantes do “link” Recursos, na página específica do Concurso 
Público no endereço da Fundação VUNESP.

5.1 não serão aceitos os recursos interpostos em prazo 
destinado a evento diverso do questionado.

5.2 não serão aceitos os recursos interpostos por fac-símile 
(fax), telex, carta, telegrama ou outro meio que não seja o espe-
cificado neste Capítulo.

6. O(s) ponto(s) relativo(s) à(s) questão(ões) eventualmente 
anulada(s) será(ão) atribuído(s) a todos os candidatos presentes 
na prova.

7. O gabarito divulgado poderá ser alterado, em função dos 
recursos impetrados e as Provas serão corrigidas de acordo com 
o gabarito oficial definitivo.

8. na ocorrência do disposto nos itens 6 e 7, poderá haver, 
eventualmente, alteração da classificação inicial obtida para 
uma classificação superior ou inferior ou, ainda, poderá ocorrer 
desclassificação do candidato que não obtiver a nota mínima 
exigida para a Prova.

9. No caso de recurso em pendência à época da realização 
de alguma das etapas do Concurso Público, o candidato poderá 
participar condicionalmente da etapa seguinte.

10. A Banca Examinadora constitui última instância para os 
recursos, sendo soberana em suas decisões, razão pela qual não 
caberão recursos adicionais.

11. As decisões dos recursos serão dadas a conhecer aos 
candidatos por meio de publicação em Diário Oficial do Estado, 
e pelo site da Fundação VUNESP: www.vunesp.com.br .

12. Não haverá, em hipótese alguma, vistas de prova.
XII - DA HOMOLOGAÇÃO
1. O resultado final do Concurso, em nível Regional, será 

publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo, em duas 
listas, em ordem classificatória, com pontuação: uma lista geral 
contendo a classificação de todos os candidatos, inclusive a dos 
portadores de deficiência, uma lista especial somente com a 
classificação dos candidatos com deficiência.

2. O resultado final do Concurso será homologado pela 
Secretaria da Educação.

XIII - DA NOMEAÇÃO e provimento DO CARGO
1. As nomeações ocorrerão de acordo com a necessidade da 

Secretaria da Educação, respeitando-se, rigorosamente, a ordem 
de classificação final dos candidatos, por Diretoria de Ensino, 
habilitados no Concurso Público.

1.1 os candidatos aprovados, conforme disponibilidade de 
vagas, terão sua nomeação publicada no Diário Oficial do Estado 
de São Paulo.

2. O candidato nomeado que, por qualquer motivo, não 
tomar posse terá o ato de nomeação tornado sem efeito.

3. O candidato nomeado deverá fazer prova dos requisitos 
exigidos para a participação no concurso público mediante 
entrega de cópia reprográfica acompanhada do original dos 
seguintes documentos, para fins de posse:

a) Comprovação da escolaridade e dos requisitos enumera-
dos no Capítulo II destas Instruções;

b) Título de Eleitor acompanhado dos dois últimos compro-
vantes de votação, ou de Certidão de Quitação Eleitoral;

c) Certificado de Reservista ou Certidão de Dispensa de 
Incorporação ou de isenção do Serviço Militar, para os candida-
tos do sexo masculino;

d) Cédula de Identidade (RG), comprovando ter, no mínimo, 
18 anos de idade completos;

e) Cadastro de Pessoas Físicas, regularizado – CPF;
f) Documento de inscrição no PIS ou PASEP, se possuir;
g) Declaração de acumulação de cargo ou função pública, 

quando for o caso, ou sua negativa;
h) Atestado de antecedentes criminais (Federal e Estadual) 

relativo aos últimos cinco anos;
i) Declaração firmada pelo nomeado de que percebe (ou 

não) proventos de inatividade, seja pela União, por estado ou 
por Município.

3.1 não serão aceitos protocolos dos documentos exigidos, 
nem fotocópias ou xerocópias não autenticadas.

4. Além da apresentação dos documentos relacionados no 
item 3 deste Capítulo, a posse do candidato ficará condicionada 
à apresentação do Certificado de Sanidade e Capacidade Física 
do Órgão Médico Oficial do Estado, emitido nos termos do artigo 
47, inciso VI, da Lei 10.261/68 – Estatuto do Funcionário Público.

4.1 o candidato nomeado deverá submeter-se à avaliação 
médica oficial (laudo para posse), observadas as condições 
previstas nas instruções e legislação vigente para posse e 
exercício do cargo.

4.2 o candidato nomeado deverá, no dia e hora marcados 
para avaliação médica oficial, apresentar:

4.2.1 Duas fotos três por quatro;
4.2.2 Documento de Identidade com fotografia recente;
4.2.3 e os seguintes exames médicos recentes relativos a:
a) Exames laboratoriais: hemograma completo; glicemia de 

jejum; PSA prostático – para homens acima de 40 anos de idade; 
TGOTGP- Gama GT; uréia e creatinina; ácido úrico, urina tipo I e 
urocultura - se necessário;

b) ECG (eletrocardiograma), com Laudo;
c) Raio X de tórax, com Laudo;
d) Colposcopia e colpocitologia oncótica (mulheres acima 

de 25 anos ou com vida sexual ativa) – validade 360 dias para 
mulheres até 50 anos e 180 dias para as acima de 50 anos;

e) Laudo Mamografia e Ultrassonografia de mama, se 
necessário - Mulheres a partir de 40 anos – validade 360 dias 
para mulheres até 50 anos e 180 dias para as acima de 50 anos.

4.3 os candidatos habilitados para vagas reservadas a 
portadores de deficiência também deverão cumprir o disposto 
no item 4 do Capítulo XIII, sem prejuízo das exigências esta-
belecidas no item 4 do Capítulo VI destas Instruções Especiais.

4.4 os exames laboratoriais e complementares serão rea-
lizados às expensas dos candidatos e servirão como elementos 
subsidiários à inspeção médica.

5. Conforme estabelece a Lei Complementar 942/2003, a 
demissão e a demissão a bem do serviço público acarretam a 
incompatibilidade para nova investidura em cargo, função ou 
emprego público, pelo prazo de 5 a 10 anos, respectivamente.

6. A falta de comprovação de qualquer dos requisitos para 
investidura até a data da posse ou a prática de falsidade ideoló-
gica em prova documental acarretará cancelamento da inscrição 
do candidato, sua eliminação do respectivo Concurso Público e 
anulação de todos os atos daí decorrentes, ainda que já tenha 
sido publicado o Edital de Homologação do resultado final, sem 
prejuízo das sansões legais cabíveis.

7. Os candidatos nomeados estarão sujeitos à disposições 
contidas na LC 1144, de 11-07-2011, que disciplina o estágio 
probatório.

XIV. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
1. A inscrição do candidato implicará o conhecimento das 

presentes instruções e a tácita aceitação das condições do 
Concurso, tais como se acham estabelecidas nestas Instruções 
Especiais e nas normas legais pertinentes, bem como em even-
tuais aditamentos e instruções específicas para a realização do 
certame, acerca das quais não poderá alegar desconhecimento.

2. A inexatidão dos dados fornecidos pelo candidato, a não 
apresentação, ou a irregularidade na documentação, mesmo que 
verificadas a qualquer tempo, eliminarão o candidato do Concur-
so Público, anulando-se todos os atos decorrentes da inscrição.

3. O prazo de validade do Concurso Público será de 2 anos, 
contados a partir da publicação da homologação, podendo 
ser prorrogado por igual período, a critério da Secretaria da 
Educação, nos termos do artigo 37, inciso III da Constituição 
Federal / 88.

4. A Administração Pública reserva-se o direito de proceder 
às nomeações em número que atenda ao interesse e às necessi-
dades do serviço, de acordo com a disponibilidade orçamentária 
e o número de vagas existentes.
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de junho de 2007, e tenha sido aprovado em Processo Seletivo 
Simplificado.

d) sede de controle de freqüência ou classificado numa 
Escola da Diretoria de Ensino - região de Santo André.

II - possuam experiência mínima de 3 anos de exercício no 
magistério público estadual;

III - venha a aderir voluntariamente ao Regime de Dedica-
ção Plena e Integral - RDPI de que trata a Lei Complementar 
1.164/2012.

2 - PARA o DESEMPENHO DA FUNÇÃO, o PROFESSOR 
DEVERÁ APRESENTAR PERFIL PROFISSIONAL QUE ATENDA ÀS 
SEGUINTES EXIGÊNCIAS:

a - elaborar, anualmente, o seu programa de ação com 
os objetivos, metas e resultados de aprendizagem a serem 
atingidos;

b - organizar, planejar e executar sua tarefa institucional de 
forma colaborativa e cooperativa visando ao cumprimento do 
plano de ação das Escolas;

c - planejar, desenvolver e atuar na parte diversificada do 
currículo, no que se refere a disciplinas eletivas, estudo dirigido 
e apoio aos clubes juvenis;

d - incentivar e apoiar as atividades de protagonismo e 
empreendedorismo juvenis, na forma da lei;

e - realizar, obrigatoriamente, a totalidade das horas de 
trabalho pedagógico coletivo e individual nos recintos das 
respectivas Escolas;

f - atuar em atividades de tutoria aos alunos;
g - participar das orientações técnico-pedagógicas relativas 

à sua atuação na Escola e de cursos de formação continuada;
h - auxiliar, a critério do Diretor e conforme as diretrizes 

dos órgãos centrais, nas atividades de orientação técnico-
pedagógicas desenvolvidas nas Escolas;

i - elaborar guias de aprendizagem, sob a orientação do 
Professor Coordenador;

j - produzir material didático-pedagógico em sua área de 
atuação e na conformidade do modelo pedagógico próprio da 
Escola;

l - substituir, na própria área de conhecimento, sempre 
que necessário, os professores da Escola em suas ausências e 
impedimentos legais;

m - Cumprir carga horária de 40 horas.
3 - DOCUMENTOS NECESSÁRIOS:
a- Ficha 100 dos últimos três anos;
b- Anexo I
c- Curriculum Vitae
d- Ficha de Inscrição e Termo de Adesão (preenchidas no 

local);
4 - CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO:
Os candidatos serão avaliados por uma banca composta 

pelo: Supervisor de Ensino e o Professor Coordenador da Oficina 
Pedagógica da Escola Estadual de Ensino Médio de Período 
Integral.

5 - DAS VAGAS OFERECIDAS:

COMPONENTES CURRICULARES Nº PROF

LÍNGUA PORTUGUESA 01
ARTE 01
MATEMÁTICA 01
FÍSICA 01
QUÍMICA 01
BIOLOGIA 01
HISTÓRIA 01
GEOGRAFIA 01
SOCIOLOGIA 01
TOTAL 09

Os professores habilitados em Língua Espanhola deverão 
participar do Processo Seletivo, e aguardar vaga após a publica-
ção da Matriz Curricular.

6 - PERÍODO DE INSCRIÇÃO:
de 24 a 27-01-2012
Entrega dos documentos e preenchimento da Ficha de 

Inscrição
Horário: das 9h às 12h.
7 - ENTREVISTA
de 24 a 27-01-2012
Horário: 14h.
Local: Sala 06 (andar superior) Diretoria de Ensino Região 

de Santo André, sito à Rua das Figueiras, 1245 - Bairro Jardim 
- Santo André.

Processo Seletivo Simplificado de Provas e Títulos de 
Agente de Serviço Escolar

CONVOCAÇÃO PARA SESSÃO DE ESCOLHA
O Dirigente Regional, nos termos da Lei Complementar 

1.093, de 16-07-2009, artigo 5º, convoca para escolha de vagas, 
os candidatos abaixo classificados, aprovados no Processo Sele-
tivo Simplificado de 2011, de Agente de Serviço Escolar, para 
exercer a função em caráter temporário, e baixa as seguintes 
instruções aos candidatos.

Diretoria de Ensino – Região de Mauá
Convocação para Sessão de Escolha
O Dirigente Regional de Ensino, nos termos da Lei Comple-

mentar 1.093, de 16-07-2009, artigo 5º, convoca para escolha 
de vagas, os candidatos abaixo classificados, aprovados no Pro-
cesso Seletivo Simplificado para Agente de Organização Escolar 
2011, para exercer a função em caráter temporário, e baixa as 
seguintes instruções aos candidatos.

A relação de vagas disponíveis consta no inciso III deste 
Edital.

I - LOCAL DE ESCOLHA e QUADRO DE CHAMADA
Vagas Disponíveis: 39
Candidatos convocados - Lista Geral - de 601 ao 816
DATA: 30-01-2011
LOCAL: CEEJA Valberto Fusari
Rua Rubião Junior, 283 – Núcleo Colonial – Ribeirão 

Pires - SP
HORÁRIO: 9h
II – INSTRUÇÕES GERAIS
1 – As vagas disponíveis destinam-se à contratação por 

tempo determinado, pelo período máximo de 12 meses.
2 – a chamada para escolha de vaga obedecerá, rigoro-

samente, a ordem de Classificação Final, Lista Geral, em Nível 
Regional – da Diretoria de Ensino .

3 – o candidato convocado deverá comparecer munido de 
DOCUMENTO DE IDENTIDADE - RG e do CADASTRO DE PESSO-
AS FÍSICAS – CPF.

4 - Assinada a ficha de escolha de vaga pelo candidato, não 
será permitida, em hipótese alguma, desistência ou troca da 
vaga escolhida, sob qualquer pretexto.

5 - Não haverá nova oportunidade de escolha de vaga ao 
candidato retardatário ou ao que não atender à chamada no dia, 
hora e local determinado.

III – Vagas Disponíveis

CIE Escola Vagas

7560 Therezinha Sartori, EE Prof 05
7602 Delfino Ribeiro Guimaraes, EE 02
7833 Irene da Silva Costa, EE Profª 03
7857 Giuseppe Pisoni, EE Padre 02
7870 Casemiro da Rocha, EE Sen 02
7924 MariaPastana Menato, EE Profª 03
7959 Alvaro de Souza Vieira, EE 01
7961 Felício Laurito, EE Dr. 03
7985 Judith Ferreira Piva, EE Profª 01
36201 Valentino Redivo, EE 01
37321 Marta Teresinha Rosa, EE Profª 04
41233 Mario Alexandre Faro Nieri, EE 01
41245 Di Cavalcanti, EE 01
412983 Afonso Paschotte, EE Padre 02
48951 Alziro Barbosa Nascimento, EE Prof 01
904715 José Daniel da Silveira, EE 03
904946 Francisco Prisco, EE 01
910200 Farid Eid, EE 01
923229 Jardim Oratório, EE 02

Diretoria de Ensino – Região 
de Mogi das Cruzes
Comunicado
A Dirigente Regional de Ensino de Mogi das Cruzes, torna 

pública a Sessão de Atribuição, nos termos da Res. SE 88/2011 
- SUPERVISOR DE ENSINO, 1 cargo em substituição, a ser reali-
zado no dia 25-01-2012 às 8h30, no Gabinete desta Diretoria de 
Ensino, como segue:

1 cargo em Substituição por motivo de Licença Saúde do 
Titular (113 dias)

Exercício: 25-01-2012
Trazer Declaração de anuência atualizada.
Não será permitida a atribuição por procuração.
Tornar público o Edital entre todos na Unidade Escolar.
Horário de Trabalho: 8:00 às 18h00 .
Diretoria de Ensino - Região de Santo André
Edital para Preenchimento de Vaga de Professor, 

para a Escola Estadual Jardim Riviera - Ensino Médio de 
Período Integral

O Dirigente Regional de Ensino comunica a prorrogação 
do período de inscrições na Escola Estadual Jardim Riviera de 
Ensino Médio Período Integral.

1 - DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO PARA PREENCHI-
MENTO DA FUNÇÃO:

I - com relação à situação funcional, desde que seja:
a) titular de cargo do Quadro do Magistério que não esteja 

em Estágio Probatório, ou
b) docente estável pela Constituição Federal de 1988 e 

tenha sido aprovado em Processo Seletivo Simplificado, ou
c) ocupante de função atividade docente, abrangido pelo 

disposto no § 2º do artigo 2º da Lei Complementar 1.010, de 1º 

Data: 30-01-2012 - Segunda-feira
Local da atribuição: Sede desta Diretoria de Ensino .
Av. Mohamad Ibrahim Saleh, 319 - São Miguel Paulista - SP
Horário: 09h00 - Supervisor de Ensino
VAGAS DISPONÍVEIS
02 Cargos Vagos
01 Cargo Substituição
O candidato deverá apresentar termo de anuência original 

no ato da atribuição e horário de trabalho para análise no caso 
de acúmulo de cargo. Se for readaptado, apresentar autorização 
da CAAS.

Diretoria de Ensino - Região Centro-Oeste
Comunicado
Inscrição para exame de regularização de Vida Escolar de 

alunos de escolas/cursos cassados.
O Dirigente Regional, tendo em vista a necessidade de 

regularização de vida escolar de ex-alunos de escolas/cursos 
cassados, abaixo relacionados, realiza o presente CHAMA-
MENTO para inscrição em processo de exame, nos termos da 
Resolução SE 46/2011.

Data da Escola Curso Período de Conclusão
Cassação

04-11-1994 Escola de Ensino  Ensino Supletivo de
 Supletivo Auri-Verde 1º Grau (5ª a 8ª série) A partir de 1982

Os interessados deverão comparecer à Diretora de Ensino 
Centro-Oeste, situada à Rua Dr Paulo Vieira, 257, Bairro Sumaré, 
São Paulo/SP, no período de 02-02-2012 a 15-02-2012, das 9 
horas às 17 horas, portando os seguintes documentos:

- copia de RG, acompanhada do original para conferência;
- cópia do CPF, acompanhada do original para conferência;
- apresentação de documento que comprove a conclusão 

do curso e o cumprimento da carga horária de estagio, no caso 
de ter sido obrigatório para o curso da Educação Profissional 
Técnica.

Todos os informes relativos às etapas do processo de 
exame, inclusive o edital, gabaritos e resultados finais, serão 
divulgados por meio de publicação no Diário Oficial do Estado 
e no site da Diretoria de Ensino http://de-centrooeste@edunet.
sp.gov.br

Diretoria de Ensino - Região Centro Sul
Comunicado
O Dirigente Regional de Ensino convoca os candidatos 

inscritos nos termos da Resolução SE 88/2011, atendendo ao 
disposto na mesma legislação, para sessão de atribuição para 
Suporte Pedagógico, conforme especificação:

Supervisor de Ensino: 02 cargos em substituição (Tempo 
indeterminado)

Data: 27-01-2012.
Horário: 09h00.
Local: Diretoria de Ensino Região Centro Sul.
Endereço: Rua Dom Antonio Galvão, 95 – Vila Gumercindo 

– São Paulo.
Diretoria de Ensino - Região de Diadema
Convocações
Sessão de Escolha A.O.E.(Agente de Organização Escolar)
O Dirigente Regional de Ensino, nos termos da Lei Comple-

mentar 1.093, de 16-06-2009, artigo 5º, convoca para escolha de 
vagas, os candidatos abaixo classificados aprovados do processo 
seletivo Agente de Organização Escolar 2011, para exercer a 
função em caráter temporário, e baixa as seguintes instruções 
aos candidatos.

I-Local de Escolha e Quadro de Chamada
Vagas Disponíveis: 97
Candidatos convocados - Lista Geral de s 01 até 100
Data: 30-01-2012
E lista especial: candidatos de s 01 e 02
Candidatos convocados – Lista Geral de s 101 até 200
Data: 31-01-2012
Local: EE DELCIO DE SOUZA CUNHA, PROF.
Rua Belize, 85 – Jardim Canhema - Diadema
Horário: 9 horas
II - Instruções Gerais
1-As vagas disponíveis destinam-se à contratação por 

tempo determinado, pelo período máximo de 12 meses.
2-O candidato que anuir à convocação, mesmo sendo con-

tratado, não perderá direito à classificação obtida no concurso 
público, nem à respectiva escolha de vagas.

3-A chamada para escolha de vagas obedecerá, rigoro-
samente, a ordem de classificação Final, Lista Geral, em nível 
Regional de Diretoria de Ensino .

4-O candidato convocado deverá comparecer munido de 
Documento de Identidade - RG e do Cadastro de Pessoa Físi-
ca - CPF.

5-Assinada a ficha de escolha de vaga pelo candidato, não 
será permitida, em hipótese alguma, desistência ou troca da 
vaga escolhida, sob qualquer pretexto.

6-Não haverá nova oportunidade de escolha de vaga ao 
candidato retardatário ou ao que não atender à chamada no dia, 
hora e local determinado.

Diretoria de Ensino - Região de 
Itaquaquecetuba
Comunicado
Inscrição para Exame de regularização de Vida Escolar de 

alunos de escolas/cursos cassados
O Dirigente Regional da Diretoria de Ensino Região de Ita-

quaquecetuba, tendo em vista a publicação no Diário Oficial de 
03-04-2009, referente ao Colégio Técnico São José, mantido por 
Colégio Técnico São José S/C Ltda, CNPJ-MF 04.960.569/0001-
50, realiza o presente CHAMAMENTO dos ex-alunos concluintes 
de cursos a partir de 17-06-2002, para inscrição em processo de 
exame, nos termos da Resolução SE 46/2011, visando à regula-
rização de vida escolar.

Os interessados deverão comparecer à Diretoria de Ensino 
Região de Itaquaquecetuba, situada à Rua Jundiaí, 84, Monte 
Belo, cidade Itaquaquecetuba/SP, no período de 01-02-2012 
a 15-02-2012, das 09h às 12h e das 13h as 16h, portando os 
seguintes documentos:

- cópia de RG, acompanhada do original para conferência;
- cópia do CPF, acompanhada do original para conferência;
- apresentação de documento que comprove a conclusão 

do curso e o cumprimento da carga horária de estágio, no caso 
de ter sido obrigatório para o curso da Educação Profissional 
Técnica.

Todos os informes relativos às etapas do processo de 
exame, inclusive o edital, gabaritos e resultados finais, serão 
divulgados por meio de publicação no Diário Oficial do Estado 
e no site da Diretoria de Ensino de Itaquaquecetuba: deitaqua-
quecetuba.edunet.sp.gov.br

Convocação
O Dirigente Regional de Ensino Convoca nos termos da Res.

SE. 88/2011, os inscritos pela Res. SE. 57/2008, para Sessão de 
Atribuição de uma vaga de Suporte Pedagógico sendo: uma (01) 
vaga de Diretor de Escola conforme abaixo especificado.

Data: 27-01-2012 - sexta– feira.
Local de Atribuição: Séde desta Diretoria Regional de Ensino 

– sito à Rua Jundiaí, 84, Monte Belo – Itaquaquecetuba.
Horário: 10 horas.
Vagas Disponíveis: 01 vagas para cargos vago de Diretor de 

Escola na EE Estância Paraíso.
Deverão ser observados o artigo 2º, § 3º, e artigo 6º, IV, da 

Resolução SE 63/04 de 16/07/04. Os candidatos interessados, 
que acumulam cargos, deverão comparecer munidos da declara-
ção de horário, assinada pelo superior imediato.

* Sentido próprio e figurado das palavras,
* Ortografia Oficial,
* Acentuação Gráfica,
* Crase,
* Pontuação,
* Substantivo e Adjetivo: flexão de gênero, número e grau,
* Emprego de Verbos: regulares, irregulares e auxiliares,
* Concordância: nominal e verbal,
* Regência: nominal e verbal,
* Conjugação de verbos,
* Pronomes: uso e colocação - pronomes de tratamento.
2. MATEMÁTICA
* Operação com números inteiros, fracionários e decimais,
* Sistema de numeração decimal,
* Equações de 1º e 2º graus,
* Regra de três simples,
* Razão e proporção,
* Porcentagem,
* Juros simples,
* Noções de estatística,
* Medidas de comprimento, de superfície, de volume e 

capacidade e de massa,
* Raciocínio Lógico,
* Resolução de situações: problema.
3. CONHECIMENTOS DE INFORMÁTICA
* Conhecimentos sobre os princípios básicos de informática: 

sistema operacional, diretórios e arquivos,
* Conhecimentos de aplicativos: processadores de textos 

(Word), planilhas (Excel),
* Navegação Internet: pesquisa WEB, sites,
* Uso de correio eletrônico: caixa postal, mensagens (ler, 

apagar, escrever, anexar arquivos e extração de cópias).
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
* Constituição do Estado de São Paulo - Título I - dos Funda-

mentos do Estado - Artigos 1º, 2º, 3º e 4º - Título II - da Organiza-
ção e Poderes - Capítulo I Disposições Preliminares - Artigos 5º, 
6º, 7º e 8º. Capítulo III - do Poder Executivo - Seção I - Artigos 37, 
38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46. – Seção II – Artigo 47 – Seção 
III – Artigo 48, 49, 50 - Seção IV - Artigos 51, 52 e 53. Título 
III – da Organização do Estado - Capítulo I - da Administração 
Pública – Seção I – Artigos 111, 112, 113, 114 e 115 - Caput e 
Incisos I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XVIII, XIX, XXIV, XXVI, XXVII 
- Capítulo II - dos Servidores Públicos do Estado Seção I – dos 
Servidores Públicos Civis - Artigo 124 - Caput, Artigos 125, 126, 
127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137 - Título 
VII - Capítulo III – Seção I da Educação – Artigos 237, 238, 239, 
240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 251, 252, 253, 
254, 255, 256, 257 e 258. Capítulo VII – da Proteção Especial 
– Seção I – da Família, da Criança, do Adolescente, do Idoso e 
dos Portadores de Deficiência – Artigos 277, 278, 279, 280, 281 
– Título VIII – Disposições Constitucionais Gerais – Artigo 284, 
285, 286, 287, 288, 289, 290, 291.

* Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado - Lei 
10.261, de 28-10-1968.

* Lei Complementar 1144/2011 - Plano de Cargos, Ven-
cimentos e Salários para os integrantes do Quadro de Apoio 
Escolar da Secretaria da Educação.

SUBSECRETARIA DE ARTICULAÇÃO REGIONAL

DIRETORIAS DE ENSINO
Diretoria de Ensino - Região Norte 1
Processo Seletivo Simplificado de Agente de Organi-

zação Escolar
Edital de Convocação para Sessão de Escolha
O Dirigente Regional de Ensino, com fundamento no inciso 

X do artigo 115 da Constituição do Estado e no inciso II do artigo 
1º da Lei Complementar 1.093, de 16-07-2009, regulamentada 
pelo Decreto 54.682, de 13-08-2009 e, na Resolução SE 67, de 
1º de outubro de 2009, e de acordo com a Autorização Governa-
mental publicada no Diário Oficial de 2 de junho de 2010, convo-
ca os candidatos aprovados e classificados do Processo Seletivo 
Simplificado de Agente de Organização Escolar/2010 para a 
sessão de escolha de vaga e baixa instruções aos candidatos.

I- INSTRUÇÕES GERAIS
1. A chamada para escolha de cargos/vagas obedecerá, 

rigorosamente, a ordem da Classificação, em Nível Regional, 
publicada no D.O. de 17-02-2011.

2. O candidato convocado deverá comparecer no local 
indicado munido de documento de identidade ou se fazer repre-
sentar por procurador, legalmente constituído.

3. Assinada a ficha de escolha de vaga pelo candidato 
ou seu procurador, não será permitida, em hipótese alguma, 
desistência ou troca da vaga escolhida, sob qualquer pretexto.

4. Não haverá nova oportunidade de escolha ao candidato 
retardatário ou ao que não atender à chamada no dia, hora e 
local determinado.

5. O candidato que não atender à convocação para esco-
lha de vaga ou dela desistir, terá esgotados seus direitos no 
processo.

II - QUADRO DE CHAMADA
LOCAL: DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO NORTE1
Endereço: Rua Faustolo, 281 Vila Romana - São Paulo – SP
(dia-horário- de candidatos convocados - lista)
26-01-2012 – 15h – do 0321 ao 0520 – Agente de Orga-

nização Escolar
III – VAGAS DISPONÍVEIS: 26
000036 EE JOÃO SOLIMEO – 2
000197 EE AGENOR COUTO DE MAGALHAES - 2
000255 EE CLODOMIRO CARNEIRO – 1
000279 EE GALDINO LOPES CHAGAS – 1
000413 EE JOAQUIM SILVADO – 1
000553 EE JACOMO STAVALE – 1
000589 EE PLINIO DAMASCO PENNA – 1
000632 EE AUGUSTO DE MACEDO COSTA – 1
036444 EE GENÉSIO DE ALMEIDA MOURA – 1
036959 EE MANUEL BANDEIRA – 2
046243 EE FLAMINIO FÁVERO – 2
907108 EE JACOB SALVADOR ZVEILBIL – 1
924726 EE REGIANE DO CARMO MONTEIRO – 1
924748 EE ELISIO TEIXEIRA LEITE III – 1
924731 EE LUIZA SALETTE J DE ALMEIDA – 1
925500 EE FLORESTAN FERNANDES – 2
Diretoria de Ensino - Região Leste 2
Convocações
Atribuições no Termos da Res. 57/08
O Dirigente Regional de Ensino convoca os candidatos 

inscritos e classificados nesta Diretoria nos termos da Res. SE 
57/08 para sessão de atribuição de cargo vago de Diretor de 
Escola, conforme cronograma abaixo especificado.

Data: 30-01-2012 - Segunda-feira
Local da atribuição: Sede desta Diretoria de Ensino .
Av. Mohamad Ibrahim Saleh, 319 - São Miguel Paulista - SP
Horário: 09h00 - Diretor de Escola.
VAGAS DISPONÍVEIS
01 Cargo Substituição
02 Cargos Vagos
O candidato deverá apresentar termo de anuência original 

no ato da atribuição e horário de trabalho para análise no caso 
de acúmulo de cargo. Se for readaptado, apresentar autorização 
da CAAS.

O Dirigente Regional de Ensino convoca os candidatos 
inscritos e classificados nesta Diretoria nos termos da Res. SE 
57/08 para sessão de atribuição de cargo vago de Supervisor de 
Ensino, conforme cronograma abaixo especificado.

Edital de Atribuição de Aulas/Classe - Fundação Casa
A Dirigente Regional de Ensino - Região de Itaquaquecetuba convoca todos os candidatos inscritos e credenciados para atuar 

no Projeto UI e UIP nas Unidades da Fundação CASA jurisdicionada a esta Diretoria de Ensino, para atribuição de aulas/classe 
conforme segue:

Data: 27-01-2010,
Local: Escola Estadual Homero Fernando Milano
Horário: 11 horas
Os interessados em participar do processo de atribuição deverão apresentar:
a) RG
b) Diploma ou certificado de conclusão
c) Histórico Escolar
Lista de classificação – Fundação CASA 2012

NOME RG DISCIPLINA DE ATUAÇÃO Categoria Situação Pontuação

Kelly Regina Santos 32971131 PEB II - Língua Portuguesa F Aprovada 66,973
Luzinete de Jesus Pinto 30806324 PEB II - Ciências/Biologia F Aprovada 65,226
Lenilda Pereira dos Santos 30244593 PEB II - Língua Portuguesa F Aprovada 81,533
Kelly Cristina da Silva Cruz Almeida 25622623 PEB I - Classe F Aprovada 49,437
Carla Bolgheroni dos Reis 29677936 PEB II - Ciências Candidato Aprovada 51,275
João Paulo Cassemiro 32029196 PEB II - Classe Candidato Aprovada 50,88
José Edvan Ricardo da Silva 36191129 PEB II - Matemática Candidato Aprovada 50,377
Adão Domingos Lima 20778027 PEB II - Geografia Candidato Aprovada 46,57
Alessandra Batista de Almeida 42851709 PEB II - Língua Portuguesa Candidato Aprovada 45,147
Adriana Soares da Rocha 42357072 PEB II - Artes Candidato Aprovada 44,322
Erice Martins Leite 32385681 PEB II - Ed. Física Candidato Aprovada 43,909
Josival Pereira de Souza 26839615 PEB II - Geografia Candidato Aprovada 43,836
Neiva Matos Sanches 21421860 PEB II - Ed. Física Candidato Aprovada 42,416

Obs. A atribuição de classe/aulas 2012 ocorrerá, em conformidade com a Resolução SE 89/2011, somente para professores 
aprovados no Processo Seletivo Simplificado.

Edital de Atribuição de Aulas – Centro de Estudos de Línguas - Cel
A Dirigente Regional de Ensino - Região de Itaquaquecetuba convoca todos os candidatos inscritos e credenciados para atuar 

nos Centros de Estudos de Línguas - CEL jurisdicionados a esta Diretoria de Ensino, para atribuição de aulas conforme segue:
Data: 27-01-2012
Local: Escola Estadual Homero Fernando Milano
Horário: 14 horas
Os interessados em participar do processo de atribuição deverão apresentar:
RG
Diploma ou certificado de conclusão
Histórico Escolar
Lista de classificação – CEL 2012

NOME RG CATEGORIA IDIOMA PONTOS

Juliana Celi de Jesus 32417497-4 Efetivo Inglês 3,381
Fábio Miguel da Silva 32666634-5 Categoria F Espanhol 21,910
Adriana Angela Mota 27163775-4 Candidato Espanhol 13,109
Bruna Nonato de Lima 356955266 Candidato Espanhol 2,226
Camila Menezes 44998176-9 Candidato Espanhol 0

Obs. A atribuição de classe/aulas 2012 ocorrerá, em conformidade com a Resolução SE 89/2011, somente para professores 
aprovados no Processo Seletivo Simplificado.


