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12.3.9. Procedimentos e Critérios de Avaliação da 2ª Fase
12.3.9.1. Diante da banca examinadora o Candidato sorteará

um tema (entre os três) para apresentação.
12.3.9.2. Os Planos de Aula deverão ser preparados em 3

(três) vias (um para cada tema), o qual será entregue a banca exa-
minadora, o plano de aula referente ao tema sorteado e deverá con-
templar: identificação do tema, dos pré-requisitos, dos equipamentos
de segurança (se necessário), objetivos; desenvolvimento do tema;
modo de avaliar o aprendizado; lista de exercícios (se necessário);
roteiro da prática (se necessário) e referências bibliográficas.

12.3.9.3. O tempo será distribuído em: 30 minutos para o
desenvolvimento do tema pelo candidato e 10 minutos para a banca
questionar o candidato sobre pontos relevantes do tema desenvol-
vido.

12.3.9.4. Os Critérios de Avaliação da Banca Examinadora
serão divulgados quando da convocação dos candidatos para a prova
de desempenho.

12.4. DA PROVA DE TÍTULOS
12.4.1. Os Títulos para pontuação e os Títulos relativos à

Formação Mínima Exigida para a Área de Atuação deverão ser en-
tregues na data de realização da Prova de Desempenho da 2ª Fase, em
horário e local específico a ser divulgado no endereço eletrônico
w w w. g e s t a o d e c o n c u r s o s . c o m . b r.

12.4.2. A prova de títulos terá caráter classificatório.
12.4.3. A entrega dos documentos relativos à Prova de Tí-

tulos é facultativa. O candidato que não entregar Título não será
eliminado do Concurso Público.

12.4.4. Para o julgamento de títulos, serão recebidos os tí-
tulos de todos os candidatos aprovados durante o período da prova de
Desempenho Didático.

12.4.5. Os títulos deverão ser entregues pessoalmente nos
locais indicados para realização da prova de Desempenho Didático.

12.4.6. O candidato deverá apresentar a documentação em
envelope lacrado, tamanho ofício, contendo externamente, em sua
face frontal, os seguintes dados:

CONCURSO PÚBLICO DO IFSP - EDITAL 50/ 2014
REFERÊNCIA: LAUDO MÉDICO
NOME COMPLETO DO CANDIDATO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO
CARGO: ESPECIALIDADE PRETENDIDA
12.4.7. A documentação deverá ser entregue pessoalmente,

não podendo, dentro de uma mesma encadernação, conter títulos de
mais de um candidato.

12.4.8. Os títulos deverão ser apresentados encadernados, em
forma de apostila, em cuja capa deverá constar o nome do candidato,
número de inscrição, o cargo pleiteado e o índice de títulos.

12.4.9. Toda documentação deverá ser apresentada mediante
cópia legível devidamente autenticada em serviço notarial e de re-
gistros (Cartório de Notas). Os documentos que constarem o verso em
branco deverão ser batidos um carimbo com a expressão "Em bran-
co".

12.4.9.1. Caso o candidato não apresente os documentos
devidamente autenticados, o agente recebedor, após receber o en-
velope, fará o confronto das cópias com os originais e conferirá a
relação apresentada. Após protocolar os documentos, o agente re-
cebedor devolverá os originais e protocolo ao candidato.

12.4.10. Será de inteira responsabilidade do candidato a en-
trega da documentação referente a títulos nos termos deste Edital, sob
pena de não ser considerado pela banca examinadora.

12.4.11. Todos os títulos deverão ser entregues de uma única
vez, não se admitindo complementação, suplementação, inclusão e/ou
substituição de documentos durante ou após os períodos estabelecidos
neste Edital.

12.4.12. Não serão aceitos títulos entregues fora do prazo,
por fax, por internet ou por qualquer outra forma não prevista neste
Edital.

12.4.13. Os títulos relativos à especialização, mestrado e
doutorado deverão vir acompanhados de histórico escolar.

12.4.14. Os documentos relativos aos cursos realizados no
exterior só serão considerados quando traduzidos para o vernáculo
por tradutor público juramentado, convalidados para o território na-
cional.

12.4.15. Quanto aos títulos de pós-graduação, será consi-
derado apenas o de maior titulação, impossibilitada a pontuação cu-
mulativa da mesma titulação ou de titulações diferentes. Cada título
será considerado uma única vez.

12.4.16. Não serão avaliados os títulos apresentados fora do
prazo, contendo rasuras ou ilegíveis.

12.4.17. O resultado da Prova de Títulos será divulgado no
endereço eletrônico www.gestaodeconcursos.com.br no prazo máximo
de 30 dias após o término da última avaliação.

12.4.18. A titulação para a Formação Mínima Exigida por
Área de Atuação não será pontuada.

TABELA XXXII Critérios para Pontuação na Prova de Títulos
Pontos Pontos

Máximos

Ti t u l a ç ã o
Doutorado 40 40

Mestrado 30
Especialização 20

TOTAL DE PONTOS 40

13. DOS RECURSOS
13.1. Caberá interposição de Recurso fundamentado à FUN-

DEP, no prazo de 02 (dois) dias úteis, no horário das 09h00 min do
primeiro dia até às 23h59min (horário de Brasília) do último dia,
ininterruptamente, contados do primeiro dia subsequente à data de
publicação/divulgação do ato objeto do recurso, em todas as decisões
proferidas e que tenham repercussão na esfera de direitos dos can-
didatos, tais como nas seguintes situações:

a) Contra indeferimento do Pedido de Isenção do valor de
Inscrição.

b) Contra indeferimento da inscrição como pessoa com de-
ficiência e do pedido de condição especial para realização das pro-
vas.

c) Contra indeferimento da inscrição.
d) Contra o gabarito preliminar e o conteúdo das questões da

prova objetiva.
e) Contra a nota (totalização de pontos) na Prova Objetiva.
f) Contra a nota da prova de Títulos e classificação no

concurso.
13.1.1. No caso de indeferimento da inscrição, item 13.1

alínea "c", além de proceder conforme disposto no item 13.2, o
candidato deverá, obrigatoriamente, enviar por meio do fax (31)
3409-6826, ou SEDEX ou pessoalmente na FUNDEP, no endereço
citado no item 9.12, cópia legível do comprovante de pagamento do
valor da inscrição, com autenticação bancária, bem como de toda a
documentação e das informações que o candidato julgar necessárias à
comprovação da regularidade de sua inscrição.

13.1.2. Para interposição de recurso mencionado na alínea
"f", o candidato terá vista ao Formulário de Avaliação de Títulos
através de arquivo digitalizado, no período recursal, disponibilizado
exclusivamente para esta finalidade no endereço eletrônico www.ges-
taodeconcursos.com.br no link referente a sua inscrição neste con-
curso.

13.2. Os recursos mencionados no item 13.1 deste Edital
deverão ser encaminhados via internet pelo endereço eletrônico
www.gestaodeconcursos.com.br, por meio do link correspondente a
cada fase recursal, conforme discriminado no item 13.1.

13.2.1. O IFSP e a FUNDEP não se responsabilizam: quando
os motivos de ordem técnica não lhe forem imputáveis; quando os
recursos não forem recebidos por falhas de comunicação; conges-
tionamento das linhas de comunicação; problemas de ordem técnica
nos computadores utilizados pelos candidatos, bem como por outros
fatores alheios que impossibilitem a transferência dos dados.

13.3. Os recursos devem seguir as determinações constantes
no endereço eletrônico www.gestaodeconcursos.com.br e:

a) Não conter qualquer identificação do candidato no corpo
do recurso.

b) Serem elaborados com argumentação lógica, consistente e
acrescidos de indicação da bibliografia pesquisada pelo candidato
para fundamentar seus questionamentos.

c) Apresentar a fundamentação referente apenas à questão
previamente selecionada para recurso.

d) Indicar corretamente o número da questão e as alternativas
a que se refere o recurso.

13.4. Para situação mencionada no item 13.1, alínea "d"
deste Edital, será admitido um único recurso por questão para cada
candidato, devidamente fundamentado.

13.5. Não serão aceitos recursos coletivos.
13.6. Serão indeferidos os recursos que:
a) Não estiverem devidamente fundamentados.
b) Não apresentarem argumentações lógicas e consistentes.
c) Forem encaminhados via fax, telegrama, ou via internet

fora do endereço eletrônico/ link definido no item 13.2, com exceção
a situação prevista no item 13.1.1.

d) Forem interpostos em desacordo com o prazo conforme
estabelecido no item 13.1.

e) Apresentarem no corpo da fundamentação outras questões
que não a selecionada para recurso.

13.7. Não serão deferidos os recursos a que se refere o item
13.1 que não atenderem às formas e aos prazos determinados neste
Edital.

13.8. Não serão considerados requerimentos, reclamações,
notificações extrajudiciais ou quaisquer outros instrumentos similares
cujo teor seja objeto de recurso apontado no item 13.1 deste Edital.

13.9. A decisão relativa ao deferimento ou indeferimento dos
recursos será publicada no site www.gestaodeconcursos.com.br.

13.10. Após a divulgação oficial de que trata o item 13.9
deste Edital, a fundamentação objetiva da decisão da banca exa-
minadora sobre o recurso ficará disponível para consulta individua-
lizada do candidato no endereço eletrônico www.gestaodeconcur-
sos.com.br, na "Área do Candidato", na inscrição relativa a este con-
curso, no item "Meus Recursos", até o encerramento deste Concurso
Público.

13.11. A decisão de que trata o item 13.9 deste Edital terá
caráter terminativo e não será objeto de reexame.

13.12. Os pontos relativos a questões eventualmente anu-
ladas serão atribuídos a todos os candidatos que fizeram a prova e
não obtiveram pontuação nas referidas questões conforme o primeiro
gabarito oficial, independentemente de interposição de recursos. Os
candidatos que haviam recebido pontos nas questões anuladas, após
os recursos, terão esses pontos mantidos sem receber pontuação a
mais.

13.13. Alterado o gabarito oficial, de ofício ou por força de
provimento de recurso, as provas serão corrigidas de acordo com o
novo gabarito.

13.14. Na ocorrência do disposto nos itens 13.12 e 13.13
deste Edital poderá haver alteração da classificação inicial obtida para
uma classificação superior ou inferior, ou, ainda, poderá ocorrer à
desclassificação do candidato que não obtiver a nota mínima exi-
gida.

13.15.Não haverá reapreciação de recursos.
13.16. Não serão permitidas ao candidato a inclusão, a com-

plementação, a suplementação e/ou a substituição de documentos
durante ou após os períodos recursais previstos neste Edital.

13.17. A banca examinadora constitui última instância para
recurso, sendo soberana em suas decisões, razão pela qual não ca-
berão recursos adicionais.

13.18. Em caso de alteração do resultado, após análise dos
recursos, será publicada a reclassificação dos candidatos e a divul-
gação da nova lista de aprovados.

14. DOS RESULTADOS, DA HABILITAÇÃO, DA CLAS-
SIFICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO DO CONCURSO:

14.1. Será considerado habilitado o candidato que apresentar
desempenho igual ou superior ao mínimo estabelecido em cada uma
das fases do presente edital.

14.2. A classificação dos candidatos aprovados obedecerá
ordem decrescente da pontuação total (somatória dos pontos obtidos
em cada uma das fases do Concurso).

14.3. Havendo empate, terá preferência, para efeito de clas-
sificação, sucessivamente, o candidato que:

14.3.1. Tiver Idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos,
conforme estabelece o parágrafo único do art. 27 da Lei Federal nº
10.741/2003 (Estatuto do Idoso), sendo considerada, para esse fim, a
data de realização da Prova Objetiva;

14.3.2. Possuir maior Titulação;
14.3.3. Obter maior número de pontos na Prova de De-

sempenho Didático-Pedagógico-Profissional;
14.3.4. Obter maior número de pontos na Prova Objetiva;
14.3.5. Obter maior número de pontos na Prova de Títulos;
14.4. 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.

14.5. Os candidatos reprovados nas etapas eliminatórias es-
tarão automaticamente eliminados do concurso público.

14.6. 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 nota mínima, estarão automa-
ticamente eliminados do concurso público.

15. DO PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO
15.1. 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.

16. DOS REQUISITOS PARA INVESTIDURA NO CAR-
GO:

16.1. 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:

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

16.1.2. 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;

16.1.3. Gozar dos direitos políticos;
16.1.4. Estar quite com as obrigações eleitorais;
16.1.5. Estar quite com as obrigações do Serviço Militar

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

c a rg o ;
16.1.7. Ter idade mínima de 18 anos;
16.1.8. 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;

16.1.9. 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;

16.1.10. A acumulação de cargos somente será permitida
àqueles casos estabelecidos na Constituição Federal, na Lei nº.
8.112/90 e Parecer AGU GQ nº. 145/98, não podendo o somatório da
carga horária dos cargos acumulados ultrapassar 60 horas semanais,
respeitada a compatibilidade de horários.

16.1.11. 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.

16.1.12. 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.

16.1.13. Possuir a escolaridade e a formação no nível e
modalidade exigidos para o cargo em consonância com a Lei
12.772/2012 e habilitação e titulação constantes deste Edital.

16.1.14. 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.

17. DO APROVEITAMENTO DO CANDIDATO
17.1. 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.
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