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- Faculdade de Tecnologia de São Sebastião, sob o regime da 
CLT e legislação complementar, com um valor de hora aula de 
R$ 27,61.

O Concurso Público será regido pelo Regimento do Centro 
Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza, aprovado pelo 
Decreto 58.385 de 13/09/2012 publicado no DOE de 14/09/2012, 
pelo Regimento Unificado das FATECs; pelas Deliberações CEE 
50/2005, CEE 55/2006 e CEE 56/2006, pela Deliberação CEETEPS 
08/2008 e por este Edital, com a reserva de 5% das vagas para 
pessoas portadoras de deficiência, de conformidade com a Lei 
Complementar 683-92.

I. DA FUNÇÃO DOCENTE
1. Curso Superior de Tecnologia em Gestão Empresarial.
2. Área da Disciplina: Matemática.
3. Disciplina e carga horária: Matemática - 04 horas-aulas.
4. Atribuição de carga horária semanal: 06 horas-aula, 

compondo-se de 04 horas-aulas no período noturno e 02 horas 
aulas de atividade extraclasse, conforme detalhado no Item 2 do 
Inciso VIII deste Edital.

5. Número de Vagas: 01.
II. DAS INSCRIÇÕES
Local: Faculdade de Tecnologia de São Sebastião
Endereço: Rua Ítalo Nascimento nº 366 – Porto Grande – 

CEP 11.600-000 – São Sebastião – SP. Telefone: 12-38923015 
– Seção: Secretaria Acadêmica

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

deste Edital, das 09h00 às 17h00, prorrogáveis automaticamente 
por mais 15 (quinze) dias, caso não haja candidatos inscritos, 
observados os mesmos horários. Não haverá atendimento aos 
sábados, domingos e feriados, apesar desses dias serem com-
putados no prazo.

IV. CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÕES
1. Possuir cédula de identidade.
2. Quando do sexo masculino, possuir documento que com-

prove estar em dia com as obrigações militares.
3. Ser eleitor, possuindo documento que comprove estar em 

dia com as obrigações eleitorais.
4. Ser graduado e/ou pós-graduado na área da disciplina.
5. Ser portador de diploma de pós-graduação em programas 

reconhecidos ou recomendados na forma da lei, atendendo a 
uma das seguintes condições:

5.1. Título de Doutor; Graduação e pelo menos um dos títu-
los (mestrado ou doutorado) na área da disciplina do concurso; 
experiência profissional de 6 anos, após a obtenção do diploma 
de graduação; experiência docente computada apenas no magis-
tério superior, na mesma matéria da disciplina.

5.2. Título de Mestre (acadêmico ou profissional) na área da 
disciplina do concurso, com experiência profissional de 8 anos, 
após a obtenção do diploma de graduação; experiência docente 
computada apenas no magistério superior, na mesma matéria 
da disciplina.

V. DOCUMENTAÇÃO PARA INSCRIÇÃO
1. Preenchimento da Ficha de Inscrição disponível na 

Faculdade, requerendo a Inscrição para o concurso, declarando 
possuir todos os documentos comprobatórios das condições 
exigidas neste Edital e não possuir antecedentes criminais.

2. Cópia da cédula de identidade ou protocolo de solici-
tação.

3. Documento que comprove estar em dia com as obriga-
ções militares, quando do sexo masculino.

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

5. Diploma de Graduação registrado e diploma de pós-gra-
duação em nível de mestrado ou doutorado, obtido em programa 
reconhecido ou recomendado na forma da lei.

6. Comprovação da experiência profissional
7. Apresentação de Memorial ou Curriculum vitae et studio-

rum baseado no Curriculum vitae da Plataforma Lattes, do CNPq 
e com documentação comprobatória.

8. Recolhimento da taxa de inscrição no valor de R$ 40,00 
(quarenta Reais), no Banco do Brasil S/A (Banco 001 – Agência 
Governo), Agência nº 1897-X, Conta Corrente 100.872-2.

9. No caso de inscrição por procuração, deverão ser apre-
sentados o instrumento de mandato, documento de identidade 
do procurador e os documentos relacionados nos itens 1 a 6 
deste inciso.

10. Os documentos relacionados nos itens 2 a 6 deste inciso 
deverão estar acompanhados de cópia simples, que ficarão reti-
das juntamente com os demais documentos no ato da inscrição.

11. A Inscrição do candidato poderá ser aceita condicional-
mente, desde que interposto recurso. Enquanto o mesmo estiver 
pendente de decisão, não haverá prosseguimento do concurso.

VI. DO DEFERIMENTO E INDEFERIMENTO DE INSCRIÇÕES
1. O ato do deferimento ou indeferimento das inscrições, 

após o exame da documentação apresentada, caberá a uma 
Comissão específica designada pelo colegiado máximo da Facul-
dade ou pela Unidade de Ensino Superior, nos termos do artigo 
6º, § 2º, da Deliberação CEETEPS 08/2008.

2. Será publicado um Edital de deferimento das inscrições 
e, juntamente com este, será marcada a data do concurso, com 
convocação dos candidatos que tenham tido sua inscrição defe-
rida, bem como a relação nominal dos titulares e suplentes da 
Comissão Julgadora.

3. No caso de indeferimento de inscrição, caberá recurso 
ao Diretor Superintendente do CEETEPS no prazo de 03 (três) 
dias úteis, contados a partir da publicação e, portanto, incluindo 
essa data.

4. A existência de recursos comprometerá a convocação 
dos candidatos e a data da prova e, neste caso, a Faculdade 
envolvida se encarregará do aviso aos candidatos que as etapas 
subseqüentes estão comprometidas.

VII. DAS PROVAS E CLASSIFICAÇÃO
1. Os candidatos deverão atender a convocação, compare-

cendo ao local estipulado, pelo menos quinze minutos antes da 
hora marcada, munidos de documento de identidade.

2. Os candidatos que tiverem suas inscrições deferidas serão 
submetidos a Exame de Conhecimentos Específicos, Exame 
Didático e Exame de Memorial Circunstanciado, segundo a 
Deliberação CEETEPS 08/2008, de 10/10/2008.

3. Não haverá segunda chamada para os exames, impor-
tando a ausência do candidato na sua eliminação do Concurso 
Público.

4. O candidato aprovado será classificado segundo sua 
avaliação individual, pela média aritmética simples (média final) 
das notas a ele atribuídas no conjunto dos exames, consideradas 
até duas casas decimais. A média aritmética dessas notas cons-
titui a nota final do candidato no Concurso Público, segundo a 
Deliberação CEETEPS 08/2008, de 10/10/2008.

5. A convocação para contratação deverá recair no 1º colo-
cado aprovado, obedecendo à classificação em ordem decrescen-
te das médias finais obtidas.

6. Caso haja desistência, o critério para convocação do(s) 
candidato(s) obedecerá ao mesmo princípio expresso no item 
5 (cinco).

7. Havendo empate de nota dos candidatos, o desempate 
obedecerá aos seguintes critérios:

7.1. maior média aritmética das notas atribuídas ao Exame 
Didático;

7.2. maior média aritmética das notas atribuídas ao Exame 
do Memorial Circunstanciado;

7.3. maior média aritmética das notas atribuídas ao Exame 
de Conhecimentos Específicos;

7.4. Antigüidade no exercício de funções docentes no ensino 
superior.

VIII. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
1. A inscrição do candidato implicará conhecimento do 

presente Edital e seu compromisso de aceitação das condições 
do Concurso Público aqui estabelecidas.

2. A contratação do professor será feita por tempo inde-
terminado e por hora – aula. O turno e os horários das aulas 

Comissão específica designada pelo colegiado máximo da Facul-
dade ou pela Unidade de Ensino Superior, nos termos do artigo 
6º, § 2º, da Deliberação CEETEPS 08/2008.

2. Será publicado um Edital de deferimento das inscrições 
e, juntamente com este, será marcada a data do concurso, com 
convocação dos candidatos que tenham tido sua inscrição defe-
rida, bem como a relação nominal dos titulares e suplentes da 
Comissão Julgadora.

3. No caso de indeferimento de inscrição, caberá recurso 
ao Diretor Superintendente do CEETEPS no prazo de 03 (três) 
dias úteis, contados a partir da publicação e, portanto, incluindo 
essa data.

4. A existência de recursos comprometerá a convocação 
dos candidatos e a data da prova e, neste caso, a Faculdade 
envolvida se encarregará do aviso aos candidatos que as etapas 
subseqüentes estão comprometidas.

VII. DAS PROVAS E CLASSIFICAÇÃO
1. Os candidatos deverão atender a convocação, compare-

cendo ao local estipulado, pelo menos quinze minutos antes da 
hora marcada, munidos de documento de identidade.

2. Os candidatos que tiverem suas inscrições deferidas serão 
submetidos a Exame de Conhecimentos Específicos, Exame 
Didático e Exame de Memorial Circunstanciado, segundo a 
Deliberação CEETEPS 08/2008, de 10/10/2008.

3. Não haverá segunda chamada para os exames, impor-
tando a ausência do candidato na sua eliminação do Concurso 
Público.

4. O candidato aprovado será classificado segundo sua 
avaliação individual, pela média aritmética simples (média final) 
das notas a ele atribuídas no conjunto dos exames, consideradas 
até duas casas decimais. A média aritmética dessas notas cons-
titui a nota final do candidato no Concurso Público, segundo a 
Deliberação CEETEPS 08/2008, de 10/10/2008.

5. A convocação para contratação deverá recair no 1º colo-
cado aprovado, obedecendo à classificação em ordem decrescen-
te das médias finais obtidas.

6. Caso haja desistência, o critério para convocação do(s) 
candidato(s) obedecerá ao mesmo princípio expresso no item 
5 (cinco).

7. Havendo empate de nota dos candidatos, o desempate 
obedecerá aos seguintes critérios:

7.1. maior média aritmética das notas atribuídas ao Exame 
Didático;

7.2. maior média aritmética das notas atribuídas ao Exame 
do Memorial Circunstanciado;

7.3. maior média aritmética das notas atribuídas ao Exame 
de Conhecimentos Específicos;

7.4. Antigüidade no exercício de funções docentes no ensino 
superior.

VIII. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
1. A inscrição do candidato implicará conhecimento do 

presente Edital e seu compromisso de aceitação das condições 
do Concurso Público aqui estabelecidas.

2. A contratação do professor será feita por tempo deter-
minado e por hora – aula. O turno e os horários das aulas 
serão atribuídos pelo Departamento / Coordenadoria de Curso, 
semestralmente e, para cada 2 horas aula será atribuída uma 
hora atividade para o desenvolvimento das funções inerentes 
ao emprego, incluindo preparo de aulas, reuniões pedagógicas, 
etc., a ser desenvolvida na escola, a critério de sua Direção e do 
Plano de Curso.

3. Haverá um período de 90 dias de experiência, em con-
sonância com o disposto no artigo 445, parágrafo único da 
CLT-Consolidação das Leis do Trabalho.

4. O candidato aprovado no concurso público que já mante-
nha vínculo empregatício com o Centro Paula Souza terá :

a) Uma alteração do contrato de trabalho quando sua 
categoria docente for inferior à oferecida no concurso público;

b) Uma ampliação de sua carga horária, quando sua catego-
ria docente for igual ou superior à oferecida no concurso público.

5. Caberá recurso ao Diretor Superintendente, no prazo de 
03 (três) dias úteis, contados da data da 1ª publicação do Edital 
de Resultado Final no DOE.

6. O prazo de validade do concurso público será de 02 (dois) 
anos, a partir da data de homologação pelo Diretor Superinten-
dente, podendo ser prorrogado por mais 02 (dois) anos, a pedido 
do Diretor da Unidade de Ensino.

7. No período de validade do concurso, caso haja necessida-
de de docente para a mesma disciplina, serão convocados can-
didatos aprovados, na ordem publicada no seu Resultado Final.

8. As Deliberações CEETEPS 08/2008, CEE 50/2005, CEE 
55/2006 e CEE 56/2006, bem como informações complementa-
res serão obtidas no local das inscrições.

9. A inexatidão de informações ou irregularidades de 
documentos, ainda que verificadas posteriormente, eliminarão 
o candidato do concurso público, anulando-se todos os atos 
decorrentes da inscrição.

10. Todas as informações referentes ao concurso público 
serão publicadas no Diário Oficial do Estado de São Paulo (DOE) 
em sua Seção I, sendo de inteira responsabilidade do candidato 
o acompanhamento das mesmas.

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

ANEXO
PROGRAMA DA DISCIPLINA E BIBLIOGRAFIA UTILIZADA
- Definição e anatomia de manipulador mecânico (robô 

industrial);
- Descrição dos modos de programação;
- Introdução à Cinemática e à Dinâmica de manipuladores 

mecânicos;
- Sistemas de controle dos manipuladores mecânicos;
- Interligação dos robôs às redes industriais.
BIBLIOGRAFIA
GRAIG, J. Introduction to Robotics:mechanics and contrl. 3. 

Ed Assison-Wesley,2004
PAZOS, F. Automação de sistemas e robótica. São 

Paulo:Axcel, 2009.
ROMANO, V. P. Robótica Industrial. São Paulo: Edgard 

Blucher, 2009.
GEORGINI, M. Automação Aplicada: descrição e implemen-

tação de sistemas sequenciais com PLCs. 9 Ed. Érica, 2008.
NATALE, F. Automação Industrial. 7. Ed. São Paulo: Érica, 

2006.
 *
.
ETEC ARNALDO PEREIRA CHEREGATTI - AGUAÍ
PROCESSO SELETIVO DE DOCENTES, NOS TERMOS DO 

COMUNICADO CEETEPS N° 1/2009, E SUAS ALTERAÇÕES.
AVISO N° 215/01/2013 de 13/06/2013. Processo n° 

4463/2013
DESPACHO DO DIRETOR DE ESCOLA TÉCNICA DE 

02/08/2013.
O Diretor de Escola Técnica da ETEC Arnaldo Pereira Che-

regatti, no uso das atribuições conferidas por meio do § 1º do 
artigo 3º da Deliberação CEETEPS - 2/2009, HOMOLOGA os Pro-
cessos Seletivos de docentes, nos componentes curriculares: 1. 
AÇÕES MICROBIOLÓGICAS NA ÁGUA, AR E SOLO; 2. PRÁTICAS 
EM QUÍMICA AMBIENTAL; 3. DESENVOLVIMENTO DE SOFTWA-
RE II; 4. INTRODUÇÃO AO DIREITO ADMINISTRATIVO.

*
.
 FATEC SÃO SEBASTIÃO - FACULDADE DE TECNOLOGIA DE 

SÃO SEBASTIÃO.
EDITAL N.º 1638/2013 DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES PARA 

CONCURSO PÚBLICO DOCENTE POR TEMPO INDETERMINADO 
PARA A FATEC SÃO SEBASTIÃO - FACULDADE DE TECNOLOGIA 
DE SÃO SEBASTIÃO DO CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TEC-
NOLÓGICA PAULA SOUZA - PROCESSO CEETEPS N.º 4794/2013.

Acham-se abertas inscrições para o Concurso Público por 
Tempo Indeterminado, para provimento do emprego público de 
Professor Associado I, a ser exercido na FATEC SÃO SEBASTIÃO 

 CULTURA

 GABINETE DO SECRETÁRIO

 Processo SC nº 35549/2013
Objeto: Edital ProAC nº 23/2013 – CONCURSO DE APOIO 

A PROJETOS DE LIVRO DE ARTISTA NO ESTADO DE SÃO PAULO
De acordo com o Capítulo X. DO PROCEDIMENTO E DOS 

CRITÉRIOS DE JULGAMENTO, item 1, comunicamos que os 
“ENVELOPEs nº 2 – PROJETO” serão abertos pela Comissão de 
Análise da Documentação em sessão pública a ser realizada na 
Data de 05 de agosto de 2013, às 10h30, no térreo da Secretaria 
de Estado da Cultura, Rua Mauá, nº 51 - Bairro Luz.

 Processo SC nº 35551/2013
Objeto: Edital ProAC nº 24/2013 – CONCURSO DE APOIO 

A PROJETOS DE ESPAÇOS INDEPENDENTES VINCULADOS ÀS 
ARTES VISUAIS NO ESTADO DE SÃO PAULO

De acordo com o Capítulo X. DO PROCEDIMENTO E DOS 
CRITÉRIOS DE JULGAMENTO, item 1, comunicamos que os 
“ENVELOPEs nº 2 – PROJETO” serão abertos pela Comissão de 
Análise da Documentação em sessão pública a ser realizada na 
Data de 06 de agosto de 2013, às 10h30, no térreo da Secretaria 
de Estado da Cultura, Rua Mauá, nº 51 - Bairro Luz.

 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, 
CIÊNCIA E TECNOLOGIA

 CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 
TECNOLÓGICA PAULA SOUZA

 FATEC SÃO BERNARDO DO CAMPO - FACULDADE DE TEC-
NOLOGIA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO "ADIB MOISES DIB".

EDITAL N.º 1637/2013 DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES PARA 
CONCURSO PÚBLICO DOCENTE POR TEMPO DETERMINADO 
PARA A FATEC SÃO BERNARDO DO CAMPO - FACULDADE DE 
TECNOLOGIA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO "ADIB MOISES 
DIB" DO CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA 
PAULA SOUZA - PROCESSO CEETEPS N.º 3974/2013.

Acham-se abertas inscrições para o Concurso Público por 
Tempo Determinado, para preenchimento de função pública de 
Professor Assistente, a ser exercido na FATEC SÃO BERNARDO 
DO CAMPO - Faculdade de Tecnologia de São Bernardo do 
Campo "Adib Moises Dib", sob o regime da CLT e legislação 
complementar, com um valor de hora aula de R$ 24,66.

O Concurso Público será regido pelo Regimento do Centro 
Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza, aprovado pelo 
Decreto 58.385 de 13/09/2012 publicado no DOE de 14/09/2012, 
pelo Regimento Unificado das FATECs; pelas Deliberações CEE 
50/2005, CEE 55/2006 e CEE 56/2006, pela Deliberação CEETEPS 
08/2008 e por este Edital, com a reserva de 5% das vagas para 
pessoas portadoras de deficiência, de conformidade com a Lei 
Complementar 683-92.

I. DA FUNÇÃO DOCENTE
1. Curso Superior de Tecnologia em Automação Industrial.
2. Áreas da Disciplina: Elétrica / Eletrônica.
3. Disciplina e carga horária: Robótica Industrial - 04 

horas-aula.
4. Atribuição de carga horária semanal: 06 horas-aula, com-

pondo-se de 04 horas-aula em sala de aula no Sábado - período 
da manhã e 02 horas-aula para atividades extra-classe, conforme 
detalhado no Item 2 do Inciso VIII deste Edital.

5. Número de Vagas: 01 vaga.
II. DAS INSCRIÇÕES
Local: Faculdade de Tecnologia de São Bernardo do Campo 

"Adib Moises Dib"
Endereço: Avenida Pereira Barreto nº 400 – Bairro Baeta 

Neves – CEP 09751-000 – São Bernardo do Campo – SP. Telefo-
ne: (11) 4121-9008 – Seção: Diretoria de Serviço Administrativo

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

deste Edital, das 09h00 às 12h00 e das 14h00 às 18h00, pror-
rogáveis automaticamente por mais 15 (quinze) dias, caso não 
haja candidatos inscritos, observados os mesmos horários. Não 
haverá atendimento aos sábados, domingos e feriados, apesar 
desses dias serem computados no prazo.

IV. CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÕES
1. Possuir cédula de identidade.
2. Quando do sexo masculino, possuir documento que com-

prove estar em dia com as obrigações militares.
3. Ser eleitor, possuindo documento que comprove estar em 

dia com as obrigações eleitorais.
4. Ser graduado e / ou pós-graduado na área da disciplina, 

estando adequado a uma das seguintes situações:
4.1. Ser graduado e portador de diploma de pós-graduação 

em nível de mestrado (acadêmico ou profissional) ou doutorado, 
obtido em programas reconhecidos ou recomendados, na forma 
da lei, ou;

4.2. Ser graduado, ser especialista na área da disciplina e 
possuidor de experiência profissional relevante de pelo menos 
3 (três) anos na área da disciplina após a graduação, dos quais 
pelo menos a metade em atividades não escolares (docência, 
direção, coordenação, etc.); experiência na docência computada 
apenas em nível superior ou na mesma disciplina (ou equivalen-
te), em nível técnico, ou;

4.3. Ser graduado e possuir experiência profissional rele-
vante de pelo menos 5 (cinco) anos na área da disciplina após a 
graduação, dos quais pelo menos a metade em atividades não 
escolares (docência, direção, coordenação, etc.); experiência na 
docência computada apenas em nível superior ou da mesma 
disciplina (ou equivalente) em nível técnico.

V. DOCUMENTAÇÃO PARA INSCRIÇÃO
1. Preenchimento da Ficha de Inscrição disponível na 

Faculdade, requerendo a Inscrição para o concurso, declarando 
possuir todos os documentos comprobatórios das condições 
exigidas neste Edital e não possuir antecedentes criminais.

2. Cópia da cédula de identidade ou protocolo de solici-
tação.

3. Documento que comprove estar em dia com as obriga-
ções militares, quando do sexo masculino.

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

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

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

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

5.3. Documentação comprobatória de experiência profis-
sional requerida.

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

7. Recolhimento da taxa de inscrição no valor de R$ 40,00 
(quarenta Reais), no Banco do Brasil S/A (Banco 001 – Agência 
Governo), Agência nº 1897-X, Conta Corrente 100.872-2.

8. No caso de inscrição por procuração, deverão ser apre-
sentados o instrumento de mandato, documento de identidade 
do procurador e os documentos relacionados nos itens 1 a 6 
deste inciso.

9. Os documentos relacionados nos itens 2 a 5 deste inciso 
deverão estar acompanhados de cópia simples, que ficarão reti-
das juntamente com os demais documentos no ato da inscrição.

10. A Inscrição do candidato poderá ser aceita condicional-
mente, desde que interposto recurso. Enquanto o mesmo estiver 
pendente de decisão, não haverá prosseguimento do concurso.

VI. DO DEFERIMENTO E INDEFERIMENTO DE INSCRIÇÕES
1. O ato do deferimento ou indeferimento das inscrições, 

após o exame da documentação apresentada, caberá a uma 

721481443 - THALYSON SILVESTRE BEZERRA CARVALHO 
- 481575510

534474128 - THOMAZ AUGUSTO HISMER KULAGA  - 
476679651

935901693 - VAGNER MARTINS  - 341866003
260142678 - VALDICILENE DO SOCORRO DA SILVA LIMA  

- 571071624
592115385 - VALDINEI DOS SANTOS SOUZA - 1214330487
285456187 - VANESSA BARBOSA DA SILVA - 451857653
548943696 - VANESSA CAROLINE SANTOS PAIXAO  - 

49111395
380946102 - VANESSA DOS SANTOS ATALIBA  - 353856010
797257465 - VANESSA FERNANDES DA SILVA  - 344240307
625593601 - VANESSA VIENA DOS SANTOS - 367252120
530995640 - VANIA OSTI  - 141445701
326454483 - VICTOR DOURADO PALOMARES - 432523583
557161202 - VINICIUS LIMA DE SOUZA - 434406120
531567395 - VINICIUS PACHECO SILVA - 377206155
568116990 - VIVIANE DA CRUZ NUNES - 437125804
461975466 - VIVIANE UGOLINI DA SILVA  - 346688589
818975194 - WALQUIRIA LOURENCO PASCHOIM - 

185246813
367694038 - WESLEM CAMARGO DO NASCIMENTO  - 

410689956
570636129 - WILLIAN ROGERIO DE OLIVEIRA - 28747617
386075015 - ZENAIDE DOS SANTOS SILVA  - 173392337
INSCRIÇÕES INDEFERIDAS – por não atender ao disposto no 

item 4.12 do Edital e Instruções Especiais 58/2013-CCP
No. DE INSCRICAO - NOME - RG
927304787 - AMANDA REGINA DA SILVA SÁ - 446965509 

- Letra "d"
816379628 - ANA CLAUDIA SEGUEZZI - 336188559 - Letra 

"g"
293237651 - ANA DARIA BATISTA SOUZA DOS SANTOS - 

279064159 - Letra "g"
865906396 - ELLEN MARA DA SILVA - 479839803 - Letra 

"g"
540808267 - JULIANA CASTRO PINTO - 478383897 - Letra 

"g"
555266576 - MARIA GERALDA DA SILVA ANDRADE - 

221275344 - Letra "c"
865906087 - PRISCILLA RAMOS CORDEIRO - 447572064 

- Letra "d"
512205950 - SAMUEL ANTONIO DA SILVA - 438475458 - 

Letra "e"
338766903 - STELLA DA CONCEICAO LAURINDO - 

447634082 - Letra "g"
664013224 - TAMIRIS CRESPI PARDELLI - 47062856 - Letra 

"e"
6113391 - THAIS DE LIMA SANTOS - 358890883 - Letra "d"
865906453/865907175 - VANESSA RIBEIRO JOSE - 

411511658 - Letra "g"
385769228 - WILLIAN OLIVEIRA MARQUES - 458953544 

- Letra "b"

 HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE 
MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO DA USP

 FUND. DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E 
ASSISTÊNCIA DO HOSPITAL DAS CLÍNICAS 
- RIBEIRÃO PRETO
 HOSPITAL DAS CLÍNICAS DE RIBEIRÃO PRETO
FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E ASSISTÊN-

CIA DO
HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA F.M.R.P.U.S.P.
EDITAL FAEPA N.º 343/2013
CONVOCAÇÃO
 -  - Pelo presente, fica convocado o candidato classificado 

no Processo Seletivo para a função de AUXILIAR DE SERVIÇOS 
GERAIS, a comparecer ao Centro de Recursos Humanos - FAEPA 
do Hospital das Clínicas - Campus Universitário - Monte Alegre 
em Ribeirão Preto - SP., no prazo de 3 (três) dias, a contar da 
primeira publicação para manifestar anuência sobre a admissão.

NOME -  -  -  -  -  - CLASSIFICAÇÃO-FEMININO
Elaine Cristina Ruaro -  -  -  25º
O não comparecimento dentro do prazo acima estipulado 

implicará como desistência do convocado.
 HOSPITAL DAS CLÍNICAS DE RIBEIRÃO PRETO
FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E ASSISTÊN-

CIA DO
HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA F.M.R.P.U.S.P.
EDITAL FAEPA N.º 342/2013
CONVOCAÇÃO
 -  - Pelo presente, fica convocado o candidato classificado 

no Processo Seletivo para a função de COPEIRO(A), a compa-
recer ao Centro de Recursos Humanos - FAEPA do Hospital das 
Clínicas – Campus Universitário – Monte Alegre em Ribeirão 
Preto - SP., no prazo de 3 (três) dias, a contar da primeira publi-
cação para manifestar anuência sobre a admissão.

NOME -  -  -  -  -  -  - CLASSIFICAÇÃO
Ricardo Duarte -  -  -  -  -  -  -  21º
O não comparecimento dentro do prazo acima estipulado 

implicará como desistência do convocado.
 HOSPITAL DAS CLÍNICAS DE RIBEIRÃO PRETO
FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E ASSISTÊN-

CIA DO
HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA F.M.R.P.U.S.P.
EDITAL FAEPA N.º 344/2013
CONVOCAÇÃO
Pelo presente, ficam convocados os candidatos classificados 

no Processo Seletivo para a função de AUXILIAR DE SERVIÇOS 
GERAIS, a comparecerem ao Centro de Recursos Humanos - 
FAEPA do Hospital das Clínicas - Campus Universitário - Monte 
Alegre em Ribeirão Preto - SP., no prazo de 3 (três) dias, a contar 
da primeira publicação para manifestarem anuência sobre a 
admissão.

NOME -  -  -  -  -  - CLASSIFICAÇÃO- MASCULINO
Matheus Pontoglio de Sa -  -  -  -  -  -  42º
Diego Carlos Neves Cavallo -  -  -  -  -  43º
Raphael Martins Neto -  -  -  -  -  -  44º
O não comparecimento dentro do prazo acima estipulado 

implicará como desistência do convocado.
 HOSPITAL DAS CLÍNICAS DE RIBEIRÃO PRETO
FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E ASSISTÊN-

CIA DO
HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA F.M.R.P.U.S.P.
EDITAL FAEPA N.º 345/2013
CONVOCAÇÃO
 -  - Pelo presente, fica convocado o candidato classificado 

no Processo Seletivo para a função de AUXILIAR DE SERVIÇOS 
GERAIS, a comparecer ao Centro de Recursos Humanos - FAEPA 
do Hospital das Clínicas - Campus Universitário - Monte Alegre 
em Ribeirão Preto - SP., no prazo de 3 (três) dias, a contar da 
primeira publicação para manifestar anuência sobre a admissão.

NOME -  -  -  -  -  - CLASSIFICAÇÃO-FEMININO
Katia Adriana Marcomin Pimenta -  -  26º
O não comparecimento dentro do prazo acima estipulado 

implicará como desistência do convocado.

 HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE 
DE MEDICINA DE BOTUCATU

 Secretaria de Estado de Saúde
INSTITUIÇÃO: HOSPITAL DAS CLINICAS DA FACULDADE DE 

MEDICINA DE BOTUCATU – HCFMB.
Despacho do Superintendente de 02 de Agosto de 2013
À vista do relatório apresentado declaro HOMOLOGADO 

o Concurso Público do Hospital das Clinicas da Faculdade de 
Medicina de Botucatu – HCFMB, para preenchimento de funções 
atividades da Classe de Enfermeiro – Instrução Especial nº 
07/2013. Processo HCFMB nº 1622/2012.


