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13.3.7 Tiver Maior Idade.
13.3.8 Sorteio.
13.4. O Resultado Final do Concurso Público será homo-

logado e publicado no Diário Oficial da União contendo a relação dos
candidatos aprovados no certame, classificados de acordo com o
anexo II do Decreto nº. 6.944, de 21 de agosto de 2009, publicado no
Diário Oficial da União de 24 de agosto de 2009, por ordem de
classificação.

13.5. Os candidatos reprovados na prova objetiva estarão
automaticamente reprovados do concurso público.

13.6. Os candidatos não classificados no número máximo de
aprovados de que trata o anexo II do Decreto nº. 6.944, de 21 de
agosto de 2009, publicado no Diário Oficial da União de 24 de agosto
de 2009, ainda que tenham atingido a nota mínima, estarão au-
tomaticamente reprovados do concurso público.

14. DO PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO
14.1. O Concurso terá validade de 12 (doze) meses, a contar

da data de publicação da homologação do resultado final no Diário
Oficial da União, podendo ser prorrogado uma vez, por igual pe-
ríodo.

15. DOS REQUISITOS PARA INVESTIDURA NO CAR-
GO:

15.1. O candidato aprovado no processo seletivo de que trata
este Edital será investido no cargo se atendidas, na data da inves-
tidura, as seguintes exigências:

15.1.1. Ter sido aprovado e classificado no Concurso, na
forma estabelecida neste Edital;

15.1.2. Ser brasileiro nato ou naturalizado ou se de nacio-
nalidade portuguesa ser amparado pelo estatuto da igualdade entre
brasileiros e portugueses, com reconhecimento do gozo dos direitos
políticos, na forma do disposto no art. 13 do Decreto nº. 70.436/72,
ou ainda, no caso de ter nacionalidade estrangeira, apresentar com-
provante de permanência definitiva no Brasil;

15.1.3. Gozar dos direitos políticos;
15.1.4. Estar quite com as obrigações eleitorais;
15.1.5. Estar quite com as obrigações do Serviço Militar

(para os candidatos do sexo masculino);
15.1.6. Possuir a habilitação exigida para o exercício do

c a rg o ;
15.1.7. Ter idade mínima de 18 anos;
15.1.8. Apresentar declaração do órgão público a que esteja

vinculado, quando for o caso, registrando que o candidato tem si-
tuação jurídica compatível com nova investidura em cargo público
federal, haja vista não ter incidido nos artigos 132,135 e 137, pa-
rágrafo único, da Lei nº. 8.112/90 e suas alterações (penalidade de
demissão e de destituição de cargo em comissão), nem ter sofrido, no
exercício de função pública, penalidade por pratica de atos desa-
bonadores;

15.1.9. Apresentar declaração quanto ao exercício ou não de
outro cargo/emprego ou função pública e quanto ao recebimento de
proventos de aposentadorias e/ou pensões;

15.1.10. A acumulação de cargos somente será permitida
àqueles casos estabelecidos no art. 37, inciso XVI, da Constituição
Federal com a redação dada pela Emenda Constitucional nº. 34, de
2001, na Lei nº. 8.112/90 e Parecer AGU GQ nº. 145/98, não po-
dendo o somatório da carga horária dos cargos acumulados ultra-
passar 60 horas semanais, respeitada a compatibilidade de horários.

15.1.11. Apresentar declaração de autorização de acesso as
Declarações de Ajuste Anual do Imposto de Renda de Pessoa Física,
de acordo com a Instrução Normativa do TCU nº 65/2011.

15.1.12. Ter aptidão, conforme artigo 5º, inciso VI, da lei nº.
8.112/90 e Decreto nº 6.944/09 e suas alterações, que será averiguada
em exame médico admissional, determinado pelo Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, para o qual se exigirá
exames laboratoriais e complementares às expensas do candidato,
cuja relação será oportunamente fornecida.

15.1.13. Possuir a escolaridade e a formação no nível e
modalidade exigidos para o cargo em consonância com a Lei
11.091/2005 e habilitação e titulação constantes deste Edital.

15.1.14. Para posse e investidura no cargo, o candidato en-
tregará à Diretoria de Gestão de Pessoas do IFSP os documentos
necessários, conforme previstos neste Edital e outros exigidos pela
Legislação vigente.

16. DO APROVEITAMENTO DO CANDIDATO
16.1. O candidato aprovado neste Concurso Público será

nomeado de acordo com a classificação final obtida, considerando a
legislação pertinente, as vagas existentes ou que vierem a existir para
o Quadro Permanente do Instituto Federal de São Paulo nos cargos
indicados neste Edital.

17. DA NOMEAÇÃO E POSSE
17.1. Os candidatos aprovados serão nomeados sob o Re-

gime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União, das Autarquias
e das Fundações Públicas Federais, previsto na Lei nº. 8.112, de 11 de
dezembro de 1990.

17.2. O provimento dos cargos dar-se-á nos Níveis e Classes
Iniciais da Carreira, conforme Plano de Carreira dos Cargos Técnico-
Administrativos em Educação.

17.3. O candidato classificado será nomeado através de pu-
blicação no Diário Oficial da União - DOU e convocado por telefone,
e-mail ou correspondência enviada ao endereço constante na Ficha de
Inscrição. O IFSP não se responsabiliza pela mudança de telefone, e-
mail ou endereço sem comunicação prévia, por escrito, por parte do
candidato.

17.4. O candidato somente tomará posse no cargo se:
17.4.1. Atender a todos os requisitos exigidos neste Edital;
17.4.2. For julgado física e mentalmente apto, após inspeção

médica oficial, conforme Atestado Médico emitido pela Junta Médica
Oficial - JMO, constituída para este fim.

17.4.3. Apresentar toda a documentação exigida.
17.5. A qualquer tempo poderão ser anuladas a inscrição, as

provas, a nomeação e a posse do candidato, desde que verificada a
falsidade em qualquer declaração prestada e/ou qualquer irregula-
ridade nas provas ou em documentos apresentados.

17.6. O candidato nomeado será convocado para posse, que
deverá ocorrer no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da
publicação do ato de sua nomeação, conforme Lei Federal nº. 8.112,
de 11 de dezembro de 1990.

17.7. O candidato nomeado que não tomar posse no prazo
estipulado terá sua nomeação tornada sem efeito.

17.8. Após a posse, o candidato que não assumir suas ati-
vidades em até 15 (quinze) dias, será exonerado ex-ofício.

18. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
18.1. A falsidade de afirmativas e/ou de documentos, ainda

que verificada posteriormente à realização do Concurso, implicará na
eliminação sumária do candidato, declarados nulos de pleno direito a
inscrição e todos os atos posteriores dela decorrentes, sem prejuízos
de eventuais sanções de caráter judicial.

18.2. O IFSP e a FUNDEP eximem-se das despesas com
viagens e estadia dos candidatos para prestar as provas deste concurso
público.

18.3. Todas as publicações oficiais referentes ao concurso
público de que trata este Edital serão realizadas através da divulgação
por meio do site oficial do IFSP, www.ifsp.edu.br, e ainda divulgada
no endereço eletrônico www.gestaodeconcursos.com.br.

18.4. O acompanhamento das publicações, atos complemen-
tares, avisos, comunicados e convocações referentes ao concurso pú-
blico são de responsabilidade exclusiva do candidato.

18.5. O candidato deverá consultar o endereço eletrônico da
FUNDEP (www.gestaodeconcursos.com.br) frequentemente para ve-
rificar as informações que lhe são pertinentes referentes à execução
do concurso público, até a data de homologação.

18.6. Após a data de homologação do concurso, os can-
didatos deverão consultar informações e avisos sobre nomeações,
perícia médica, posse e exercício no endereço eletrônico do IFSP
( w w w. i f s p . e d u . b r ) .

18.7. A classificação no Concurso Público não assegurará ao
candidato o direito de ingresso no cargo, mas apenas a expectativa de
ser nomeado, segundo a ordem de classificação. A concretização
desse ato ficará condicionada à observância das disposições legais
pertinentes e, sobretudo, ao interesse, ao juízo e à conveniência da
Administração.

18.8. Em caso de verificação de incorreção nos dados pes-
soais (nome, endereço e telefone para contato, data de nascimento)
constantes do Formulário Eletrônico de Inscrição, o candidato deverá
atualizar suas informações nas seguintes condições:

a) Até a publicação do Resultado Final, para alteração de
endereço, telefones de contato ou correio eletrônico, o candidato
deverá atualizar estes dados por meio do endereço eletrônico
www.gestaodeconcursos.com.br - "Área do Candidato"- "Meu Ca-
dastro".

b) Até a publicação do Resultado Final, para atualizar os
dados pessoais (nome, identidade, órgão expedidor, data da expedição
e data de nascimento) o candidato deverá, obrigatoriamente, comu-
nicar à Gerência de Concursos da FUNDEP ou ainda comunicar ao
Chefe de Prédio, no dia, no horário e no local de realização das
provas, apresentando a Carteira de Identidade, o que será anotado em
formulário específico, em duas vias: uma para o candidato e outra
para FUNDEP.

c) Após a publicação do Resultado Final e até a homo-
logação deste concurso público, o candidato deverá efetuar a atua-
lização junto à FUNDEP via Sedex ou Aviso de Recebimento (AR),
endereçado à Gerência de Concursos da FUNDEP - Concurso Público

do IFSP - Edital 057/2014 - Caixa Postal 6985 CEP: 30.120- 972,
Belo Horizonte-MG.

d) Após a data de homologação e durante o prazo de va-
lidade deste concurso público, o candidato deverá efetuar a atua-
lização junto ao IFSP por meio de correspondência registrada, as
expensas do candidato, endereçada à Diretoria Gestão de Pessoas,
localizada no endereço Rua Pedro Vicente, 625, Canindé, CEP:
01.109-010, São Paulo-SP.

18.9. A atualização de dados pessoais junto ao IFSP e à
FUNDEP não desobriga o candidato de acompanhar as publicações
oficiais do concurso, não cabendo a este alegar perda de prazo por
ausência de recebimento de correspondência.

18.10. O IFSP e a FUNDEP não se responsabilizam por
eventuais prejuízos ao candidato decorrentes de:

a) endereço eletrônico incorreto e/ou desatualizado;
b) endereço residencial desatualizado;
c) endereço residencial de difícil acesso;
d) correspondência devolvida pela Empresa de Correios e

Telégrafos (ECT) por razões diversas;
e) correspondência recebida por terceiros.
18.11. Poderão os candidatos valer-se das normas ortográ-

ficas vigentes antes ou depois daquelas implementadas pelo Decreto
Federal nº 6.583, de 29 de setembro de 2008, em decorrência do
período de transição previsto no art. 2º, parágrafo único da citada
norma que estabeleceu acordo ortográfico da Língua Portuguesa.

18.12. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais al-
terações, atualizações ou acréscimos enquanto não consumada a pro-
vidência ou evento que lhes disser respeito, circunstância que será
comunicada em ato complementar ao Edital ou aviso a ser publicado
na forma prevista neste Edital.

18.13. O IFSP e a FUNDEP não se responsabilizam quando
os motivos de ordem técnica não lhe forem imputáveis, por inscrições
e/ou recursos não recebidas por falhas de comunicação; eventuais
equívocos provocados por operadores das instituições bancárias, as-
sim como no processamento da GRU; congestionamento das linhas de
comunicação; falhas de impressão; problemas de ordem técnica nos
computadores utilizados pelos candidatos, bem como por outros fa-
tores alheios que impossibilitem a transferência de dados e impressão
da GRU ou da 2ª (segunda) dela.

18.14. O candidato nomeado no Concurso que não aceitar
assumir o cargo no Campus para o qual concorreu ficará automa-
ticamente excluído do Concurso.

18.15. Ao tomar posse, o servidor nomeado para o cargo de
provimento efetivo, ficará sujeito ao estágio probatório por período de
36 (trinta e seis) meses, durante o qual sua aptidão e capacidade serão
objetos de avaliação para o desempenho do cargo.

18.16. A inscrição ao Concurso implica, desde a data de sua
efetivação, no conhecimento e na tácita aceitação das condições es-
tabelecidas, requisitos exigidos e demais critérios fixados no inteiro
teor deste Edital, bem como de eventuais retificações que venham a
se fazer necessárias, expedientes dos quais os candidatos não poderão,
em hipótese alguma, alegar desconhecimento ou ilegalidade.

18.17. Os prazos estabelecidos neste Edital são preclusivos,
contínuos e comuns a todos os candidatos, não havendo justificativa
para o não cumprimento e para a apresentação de documentos após as
datas estabelecidas.

18.18. O IFSP e a FUNDEP não se responsabilizarão por
quaisquer cursos, textos, apostilas e outras publicações referentes às
matérias deste concurso público que não sejam oficialmente divul-
gadas ou por quaisquer informações que estejam em desacordo com o
disposto neste Edital.

18.19. Não serão fornecidas provas relativas a concursos
anteriores.

18.20. Legislação com entrada em vigor após a data de
publicação deste Edital, bem como as alterações em dispositivos de
lei e atos normativos a ela posteriores, não serão objeto de avaliação
nas provas do concurso.

18.21. Para contagem dos prazos de interposição de recursos,
deverá ser observado o disposto no item 12 deste Edital.

18.22. Não serão considerados requerimentos, reclamações,
notificações extrajudiciais ou quaisquer outros instrumentos similares,
cujo teor seja objeto de recurso apontado neste Edital.

18.23. A qualquer tempo poder-se-á anular a inscrição, prova
e/ou tornar sem efeito a nomeação do candidato, em todos os atos
relacionados a este concurso público, quando constatada a omissão ou
declaração falsa de dados ou condições, irregularidade de documen-
tos, ou ainda, irregularidade na realização das provas, com finalidade
de prejudicar direito ou criar obrigação, assegurado o contraditório e
a ampla defesa.

18.24. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão
Organizadora do Concurso.

WHISNER FRAGA MAMEDE

Tabela I - Reitoria

Nível C a rg o Va g a s
Nível C Auxiliar em Assuntos Educacionais 1
Nível C Auxiliar de Administração 4
Nível D Assistente em Administração 12
Nível D Técnico em Arquivo 2
Nível D Técnico Laboratório Área - Informática 1
Nível D Técnico em Secretariado 3
Nível D Técnico de Tecnologia da Informação 2
Nível D Técnico em Contabilidade 2
Nível D Técnico em Enfermagem 1
Nível D Tradutor Interprete de Libras 1
Nível D Técnico em Audiovisual 1
Nível E Arquivista 1

Nível E Relações Públicas 1
Nível E Jornalista 1
Nível E Administrador 2
Nível E Contador 1
Nível E Pedagogo 2
Nível E Secretário Executivo 1
Nível E Técnico Assuntos Educacionais 3
Nível E Tecnólogo / Análise e Desenvolvimento de Siste-

mas
1

Nível E Tecnólogo / Produção Audiovisual 1
Nível E Tecnólogo / Gestão Recursos Humanos 1
Nível E Tecnólogo / Gestão Pública 4
Nível E Psicólogo 1
Nível E Engenheiro Área - Civil 2
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