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17.2. Os candidatos aprovados, até que venham ser efe-
tivados nos cargos para os quais foram aprovados, podem vir a ser
convidados a prestar serviço como professor substituto ou temporário,
nos termos da Lei n° 8745/93 e suas alterações (Item 1.5, TC-
001.814/2011-7, Acordão n° 1424/2011-2ª Câmara), sem que isso
implique prejuízo a sua posição na ordem de classificação.

18. DA NOMEAÇÃO E POSSE
18.1. 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.

18.2. O provimento dos cargos dar-se-á nos Níveis e Classes
Iniciais da Carreira de Professor de Ensino Básico, Técnico e Tec-
nológico.

18.3. 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.

18.4. O candidato somente tomará posse no cargo se:
18.4.1. atender a todos os requisitos exigidos neste Edital;
18.4.2. for julgado física e mentalmente apto, após inspeção

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

18.4.3. aceitar ministrar aulas em dois turnos.
18.4.4. apresentar toda a documentação exigida.
18.5. 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.

18.6. 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.

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

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

19. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
19.1. 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.

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

19.3. 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.

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

19.5. 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.

19.6. 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 ) .

19.7. 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.

19.8. 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 50/2014 - 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.

19.9. 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.

19.10. 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.
19.11. 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.

19.12. 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.

19.13. 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.

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

19.15. 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.

19.16. 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.

19.17. 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.

19.18. 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.

19.19. Não serão fornecidas provas relativas a concursos
anteriores.

19.20. 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.

19.21. Para contagem dos prazos de interposição de recursos,
deverá ser observado o disposto no item 13 deste Edital.

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

19.23. 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.

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

EDUARDO ANTONIO MODENA

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA ADMINISTRATIVA

GERÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS

EXTRATO DE CONTRATO

Número da Concessão: 005/10. Nº do Processo: 23306.000001/2014-29. Concedente: Instituto Federal
de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, campus São Paulo, CNPJ 10.882.594/0002-46.
Concessionário: Banco do Brasil S.A., CNPJ/MF 00.000.000/0001-91. Objeto: Concessão, a título
oneroso, de espaço físico localizado no saguão do Bloco "A", junto ao Bloco "H", no edifício do
Campus São Paulo, pelo regime de execução indireta, de um Posto de Atendimento Bancário Au-
tomático. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 e alterações. Vigência: de 31/01/2014 a 30/01/2015; valor
total R$ 1.990,80. Data de assinatura: 17/01/2014.

DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS

EDITAL Nº 46, DE 7 DE FEVEREIRO DE 2014

O DIRETOR GESTÃO DE PESSOAS DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊN-
CIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO, no uso de suas atribuições delegadas pela Portaria nº 1155, de
02/09/09, torna pública a ABERTURA DE INSCRIÇÕES para PROCESSO SELETIVO SIMPLI-
FICADO PARA PROFESSOR TEMPORÁRIO, nos termos da Lei nº. 8.745, de 09/12/93, de publicado
no DOU de 10/12/93, dos Decretos nºs. 4.748/2003, de 16/06/2003, publicado no DOU de 17/06/2003
e 7.485/2011, de 18/05/2011, publicado no DOU DE 19/05/2011 e, considerando a Lei nº. 12.425 de
17/06/11 publicada no DOU de 20/06/11 e a Portaria Interministerial nº. 149, de 10/06/2011, publicada
no DOU de 13/06/2011, com a finalidade de atender a necessidade temporária de excepcional interesse
público no IFSP, no ano letivo de 2014, destinado a selecionar candidatos para preenchimento das vagas
de Professor no âmbito deste Instituto Federal, conforme distribuição a seguir:

Tabela 1 - Distribuição de Vagas:

Campus Área Va g a s Regime
Barretos Letras 01 40 h

Tabela 2 - Formação Exigida:

Área Formação Exigida
Letras Licenciatura Plena em Letras - Português /Inglês com pós-graduação lato

sensu em nível de especialização (nos moldes da Resolução 01 de
08 de junho de 2007, do Conselho Nacional de
Educação) em Língua Inglesa, ou Língua Portuguesa , ou Lingüística ou
pós-graduação strictu sensu (Mestrado ou Doutorado) em Língua Inglesa, ou
Língua Portuguesa , ou Lingüística.

Tabela 3 - Os vencimentos para Regime de 20 horas, respeitadas às especificações e limitações
da Formação exigida (Tabela 2) acima, são os correspondentes ao Valor Básico, somado à Retribuição
por Titulação e constam da tabela a seguir:

Graduação Aperfeiçoa-mento Especia-
lista

Mestrado Doutor

VB 1.914,58 1.914,58 1.914,58 1.914,58 1.914,58
RT 0,00 69,82 152,35 428,07 785,93
To t a l 1.914,58 1.984,40 2.066,93 2.342,65 2.700,51
onde: VB = Vencimento Básico; RT= Retribuição por Titulação

Tabela 4 - Os vencimentos para Regime de 40 horas, respeitadas às especificações e limitações
da Formação exigida (Tabela 2) acima, são os correspondentes ao Valor Básico, somado à Retribuição
por Titulação e constam da tabela a seguir:

Graduação Aperfeiçoa-mento Especia-lista Mestrado Doutor
VB 2.714,89 2.714,89 2.714,89 2.714,89 2.714,89
RT 0,00 11 0 , 2 2 253,13 835,05 1.934,76
To t a l 2.714,89 2 . 8 2 5 , 11 2.968,02 3.549,94 4.649,65
onde: VB = Vencimento Básico; RT= Retribuição por Titulação

1. As inscrições deverão ser realizadas pessoalmente no Campus em que o candidato concorre
à vaga, no período de 12/02/2014 a 14/02/2014 das 7h às 19h, conforme Tabela 5 - Locais de
Inscrição:
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