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para contratação de 01 (um) PROFESSOR SUBSTITUTO, por prazo 
determinado, em caráter emergencial, para atender excepcional 
interesse público, no 2° (segundo) semestre letivo de 2021, 
em 12 horas semanais de trabalho, sob o regime jurídico da 
CLT e legislação complementar, na área: Letras, sub-área de 
conhecimento: Literatura e nas disciplinas: “Literatura e Cultura 
Portuguesa”; “Literatura Portuguesa e Outras Artes”; “Teatro 
Brasileiro”, junto ao Departamento de Linguística, Literatura e 
Letras Clássicas da Faculdade de Ciências e Letras do Câmpus 
de Araraquara, objeto do Edital nº 001/2021-STDARH-FCL/CAr, 
para provas a serem realizadas de forma remota em reunião 
online, por meio da plataforma Google Meet, cujos links serão 
disponibilizados por e-mail no endereço eletrônico informado no 
formulário de inscrição, conforme segue:

Dia 01/12/2021 – as 08h30min. – reunião de instalação da 
Comissão Examinadora e sorteio do ponto da prova Didática.

O sorteio do tema, de acordo com uma lista elaborada 
a partir do programa do concurso, será feito na presença de 
todos os membros da Comissão Examinadora e na presença dos 
candidatos, por videoconferência através do Google Meet, com 
no mínimo 24 (vinte e quatro) horas de antecedência do início 
previsto para a prova Didática.

Dia 02/12/2021 – as 08h30min. – realização da prova Didá-
tica, que terá duração mínima de 40 (quarenta) e máxima de 60 
(sessenta) minutos e será realizada na forma de 01 (uma) aula 
realizada por videoconferência através do Google Meet.

O candidato que não cumprir o tempo mínimo de 40 (qua-
renta) minutos ou extrapolar o tempo máximo de 60 (sessenta) 
minutos, marcado rigorosamente pela Comissão Examinadora, 
terá sua pontuação reduzida na avaliação da prova Didática, 
conforme segue:

TEMPO INFERIOR A 40 MINUTOS OU SUPERIOR A 60 
MINUTOS

– até 05 minutos – 02 pontos;
– de 05 a 10 minutos – 04 pontos;
– acima de 10 minutos – 05 pontos;
O candidato deverá atentar às seguintes instruções:
– Acessar o link encaminhado para cada etapa no dia e 

horário estipulado, munido de documento de identidade com 
foto. Sua ausência importará na eliminação do concurso público.

– Não haverá segunda chamada para quaisquer das etapas, 
seja qual for o motivo alegado, sendo o candidato responsável 
pela conexão da internet no momento da prova.

– Durante a prova Didática o candidato deverá utilizar 
equipamento com câmera, de modo a permitir a visualização de 
sua imagem em tempo real.

– Para a realização da prova Didática, os recursos midiáticos 
serão de responsabilidade de cada candidato.

– Caso o candidato tenha algum problema para acessar o 
link encaminhado no dia e horário acima informados, deverá 
entrar em contato com a STDARH-FCL/CAr pelo telefone: (16) 
3334-6455 / 3334-6450 / 3334-6452.

Nº inscrição – Nome do Candidato – R.G. n°
001 – Elisa Domingues Coelho – 43.541.882-8/SP
002 – Carlos Henrique Fonseca – 23.338.016-4/SP
(Processo 760/2020-FCL/CAr).

 CAMPUS DE BOTUCATU
 Faculdade de Ciências Agronômicas
 EDITAL 42/2021 - Faculdade de Ciências Agronômicas
Acham-se abertas, nos termos do Despacho 

207/2021-RUNESP de 16-11-2021, publicado em 17-11-2021 e 
com base na Resolução UNESP 58/2018 e alterações, e Portaria 
UNESP 98/2021, as inscrições do concurso público de Provas 
e Títulos para contratação de 1 PROFESSOR SUBSTITUTO, por 
prazo determinado, em caráter emergencial, para atender 
excepcional interesse público, no período relativo ao 1º semestre 
letivo de 2022, e pelo prazo de até 5 meses, em 12 horas sema-
nais de trabalho, sob o regime jurídico da CLT e legislação com-
plementar, na área Ciências Humanas, subárea de conhecimento 
Sociologia e no conjunto de disciplinas: Ciências Humanas e 
Sociais; Ciências Sociais e Humanas; Ciências Sociais; Funda-
mentos de Sociologia, junto ao Departamento de Engenharia 
Rural e Socioeconomia da Faculdade de Ciências Agronômicas 
do Câmpus de Botucatu.

O contratado deverá exercer as atividades de docência em 
cursos de graduação nos períodos diurno e/ou noturno, depen-
dendo das necessidades do Departamento.

1. REMUNERAÇÃO
1.1. O salário de Professor Substituto é de R$ 1.862,82, 

correspondente à referência MS-3.1, em 12 horas semanais, 
acrescido de benefícios regulamentados internamente.

OBS: Caso o candidato tenha título superior ao exigido, o 
salário será correspondente à titulação.

Por tratar-se de contratação em caráter emergencial e 
temporária, ainda que o candidato venha a obter titulação 
acadêmica superior após a assinatura do contrato, esta não será 
considerada para fins de aumento salarial.

2. INSCRIÇÕES
2.1. As inscrições serão recebidas no seguinte endereço 

eletrônico https://inscricoes.unesp.br/. O candidato deverá pre-
encher o formulário eletrônico e realizar o pagamento da taxa 
de inscrição no valor de R$ 108,00, que deverá ser efetuado 
no Banco do Brasil - Agência 79-5 - Conta Corrente 100038-1 
(Faculdade de Ciências Agronômicas do Câmpus de Botucatu 
- CNPJ 48.031.918/0021-78), por meio de transferência ou 
depósito bancário, no período de 29-11-2021 a 17-12-2021, no 
horário das 00:00 às 23:59.

2.2. O candidato que tiver interesse na redução da taxa de 
inscrição deverá se inscrever nos 2 primeiros dias do período de 
inscrição, satisfeitas as exigências do item 5.

3. CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO
3.1. Poderão inscrever-se graduados em curso superior que 

tenham, no mínimo, título de Doutor, com formação em nível 
de graduação ou pós-graduação em áreas compatíveis com as 
disciplinas objeto do concurso. A qualificação necessária à inscri-
ção para o concurso será demonstrada por estudos, em nível de 
graduação, na área, subárea do conhecimento à qual se integra 
o conjunto de disciplinas objeto do concurso.

3.1.1. Os diplomas de graduação com validade nacional 
ou os obtidos no exterior serão aceitos para fins de inscrição;

3.1.1.1. Os diplomas de graduação obtidos no exterior 
deverão estar revalidados por Universidades Públicas, aten-
dendo os termos do artigo 48 da Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional – LDB 9394/1996;

3.1.2. Os diplomas de Mestrado e de Doutorado serão 
aceitos, quando obtidos em cursos de pós-graduação recomen-
dados pela CAPES e autorizados pelo Conselho Nacional de 
Educação (CNE);

3.1.3. Os diplomas de Mestrado e de Doutorado obtidos no 
exterior serão aceitos, desde que estejam reconhecidos e regis-
trados por universidades que possuam cursos de pós-graduação 
recomendados pela CAPES e autorizados pelo Conselho Nacio-
nal de Educação (CNE).

3.2. O candidato estrangeiro poderá inscrever-se no con-
curso público com passaporte, entretanto, por ocasião da 
contratação deverá comprovar, ser portador de visto permanente 
ou a cédula de identidade com visto temporário com prazo de 
validade compatível. Caso ainda não possua, deverá apresentar 
no prazo de 30 dias, cópia simples do protocolo do pedido de 
visto temporário.

4. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A INSCRIÇÃO
4.1 Para a confirmação da inscrição o candidato deverá 

apresentar os seguintes documentos descritos nos itens 4.1.1 
a 4.1.5, em envelope lacrado, pessoalmente ou por intermédio 
de procurador regularmente constituído ou via postal SEDEX, 

 ESCOLA POLITÉCNICA
 CONVOCAÇÃO EP 060-2021
REF. EDITAL EP 032-2021
A Escola Politécnica da USP convoca o candidato Vitor 

Scarabeli Barbosa a comparecer ao Serviço de Pessoal da Escola 
Politécnica da USP, sito à Av. Professor Luciano Gualberto, 
Travessa do Politécnico, nº 380 – Edifício Eng. Mário Covas 
Júnior – Cidade Universitária, no prazo de 07 dias úteis, a 
partir de 29/11/2021, das 14h00 às 16h00, munido de todos os 
documentos para dar andamento à sua contratação, conforme 
editais EP 032/2021 e EP 059/2021, de Abertura de Processo 
Seletivo e de Resultado Final/Classificação e Homologação, 
respectivamente, para a função de Professor Contratado III, 
referência MS-3.1, em RTP.

 FACULDADE DE ECONOMIA, 
ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE DE 
RIBEIRÃO PRETO
 Edital FEA-RP 032/2021
O Diretor da Faculdade de Economia, Administração e 

Contabilidade de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo 
aprovou “ad referendum” do Conselho Técnico Administrativo 
em 24/11/2021, as inscrições e a composição da Comissão de 
Seleção referentes ao processo seletivo para contratação de 
01 (um) docente por prazo determinado, como Professor Con-
tratado III (Doutor) e Professor Contratado II (Mestre), para o 
Departamento de Economia - Edital FEA-RP 030/2021, publicado 
no D.O.E. em 29/10/2021:

1) Inscrições deferidas (ordem de inscrição):
a) candidatos portadores do título de Doutor
Pedro Henrique Nascimento
Maria Lucia Alves Fabiano
Michelle Marcia Viana Martins
b) candidatos portadores do título de Mestre:
Caliane Borges Ferreira
Marcos Júnio Ribeiro
Thais Andreia Araujo de Souza
Nícolas Volgarine Scaraboto
Lucia Regina Centuriao
Paolo Marcelo Kazuo Costa Imori
Carolina Rodrigues de Almeida Prado
Tiago Pontes Ferraz
Francielly de Fátima Almeida
Gabriel Quatrochi Carvalho
3) Comissão de seleção aprovada:
Titulares
Fabio Barbieri – Professor Associado do Departamento de 

Economia da FEA-RP/USP
Vladimir Fernandes Maciel – Professor Doutor - coorde-

nador do Centro Mackenzie de Liberdade Econômica (CMLE) 
- Universidade Presbiteriana Mackenzie

Alexandre Aparecido Dias – Professor Doutor do Departa-
mento de Administração da FEA-RP/USP

Suplentes:
Elaine Toldo Pazello – Professora Doutora do Departamento 

de Economia da FEA-RP/USP
Robson Rodrigues Pereira - Doutor em Teoria Econômica 

pela Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da 
Universidade de São Paulo (FEA-USP.

Marcelo Augusto Ambrozini - Professor Associado do Depar-
tamento de Contabilidade da FEA-RP/USP.

 FACULDADE DE EDUCAÇÃO
 FACULDADE DE EDUCAÇÃO
Edital FEUSP 73/2021 - CONVOCAÇÃO PARA AS PROVAS
A Faculdade de Educação da USP convoca os candidatos: 

FELISBERTO GONÇALVES SANTOS JUNIOR, CAROLINA FERREIRA 
TORRES e ALEXANDRO DA SILVA NUNES, inscritos no Processo 
Seletivo para contratação de 1 (um) Professor Contratado III, 
e que comprovaram título de Doutor, para atuar no Ensino 
Fundamental II (Química), por prazo determinado no cargo nº 
1251350, na Escola de Aplicação da FEUSP, em conformidade 
com o Edital FEUSP 70/2021, para o início do Processo que será 
realizado dia 29/11/2021, às 08h30, quando deverão tomar 
conhecimento do calendário das provas previstas no Edital 
acima referido. Os candidatos deverão apresentar-se à banca 
online através de link de internet que será enviado ao e-mail 
cadastrado no ato da inscrição pelos candidatos.

 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

 REITORIA

 DIRETORIA GERAL DE RECURSOS 
HUMANOS
 Fica autorizada a prorrogação da admissão, por 30 (trinta) 

dias, de ANA RUBIA DE MATOS, RG nº 43018499, na função/
perfil: ENFERMEIRO/Enfermeiro da Carreira de Profissionais de 
Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão – Edital de Abertura de 
Concurso nº 87/2019.

 SECRETARIA GERAL
 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
INSTITUTO DE BIOLOGIA
EDITAL
Concurso de provas e títulos para obtenção do Título de 

Livre Docente na área de Evolução, na disciplina BG091 - Evo-
lução, do Departamento de Genética, Evolução, Microbiologia e 
Imunologia, do Instituto de Biologia, da Universidade Estadual 
de Campinas. O concurso que trata o presente edital será reali-
zado no dia 06 de dezembro de 2021, com início às 08h45, por 
meio de sistema de videoconferência ou outro meio eletrônico, 
com o seguinte calendário fixado para a realização das provas:

Dia 06 de dezembro de 2021
08h45 - Abertura
09h00 - Prova Didática
10h10 - Prova de Arguição
14h00 - Prova de Títulos
17h00 - Divulgação dos resultados
A Comissão Julgadora será constituída dos seguintes 

Professores Doutores: Titulares: Marcelo Menossi Teixeira, Vera 
Nisaka Solferini, Klaus Hartmann Hartfelder, Marcos César De 
Oliveira Santos e Reinaldo Otávio Alvarenga Alves De Brito; 
Suplentes: Fosca Pedini Pereira Leite, Gonçalo Amarante Guima-
rães Pereira, Hernandes Faustino De Carvalho, Clarice Weis Arns, 
Domingos Da Silva Leite, Luis Felipe De Toledo Ramos Pereira, 
Ana Maria Lima De Azeredo Espin, Eduardo Resende Secchi, 
André Silva Barreto, Maura Helena Manfrin, Andrea Kely Campos 
Ribeiro Dos Santos, Carlos Frederico Martins Menck, Eduardo 
Galembeck, Louis Bernard Klaczko e Rafael Vasconcelos Ribeiro

Ficam pelo presente Edital convocados os Membros da 
Comissão Julgadora e a candidata inscrita: Profa. Dra. Mariana 
Freitas Nery.

 UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA

 UNIDADES UNIVERSITÁRIAS

 CAMPUS DE ARARAQUARA
 Faculdade de Ciências e Letras
 EDITAL Nº 011/2021-STDARH-FCL/CAr.
CONVOCAÇÃO
O Diretor da Divisão Técnica Administrativa da Faculdade 

de Ciências e Letras do Câmpus de Araraquara, CONVOCA os 
candidatos inscritos no concurso público de Provas e Títulos 

de 23/08/2018, alterada pela Deliberação CEETEPS 68, de 7, 
publicada no DOE de 09/01/2021, e considerando a não ocor-
rência de candidatos inscritos e/ou aprovados e/ou os ausentes, 
ENCERRA o Processo Seletivo Simplificado no componente 
curricular HISTÓRIA (BASE NACIONAL COMUM) (Administração 
Integrado ao Ensino Médio (ETIM)).

*

 UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

 UNIDADES UNIVERSITÁRIAS

 ESCOLA DE ENGENHARIA DE LORENA
 Edital ATAc/EEL/USP – 39/2021
A Congregação da Escola de Engenharia de Lorena da Uni-

versidade de São Paulo, em sua 112ª reunião ordinária, realizada 
em 19.11.2021, homologou, por unanimidade, o relatório final 
da Comissão Julgadora do concurso público para obtenção do 
título de livre-docente junto ao Departamento de Biotecnologia 
da Escola de Engenharia de Lorena da Universidade de São 
Paulo, área de conhecimento de Enzimologia, realizado no 
período de 8 a 10 de novembro de 2021, nos termos do Edital 
ATAc/EEL/USP 6/2020, publicado no Diário Oficial do Estado de 
12/2/2021. "RELATÓRIO FINAL DA COMISSÃO JULGADORA. 
No dia 8 de novembro de 2021, às 8 horas e 25 minutos, em 
sessão pública, por meio do software de videoconferência 
Google Hangouts Meet (obedecendo a Resolução nº 7955, de 5 
de junho de 2020, que define procedimentos para a realização 
de concurso público para a outorga do título de Livre Docente 
durante o período de prevenção de contágio pela COVID-19) e 
com transmissão ao vivo no canal da EEL no YouTube, o Diretor 
da EEL, Prof. Dr. Silvio Silverio da Silva, iniciou os trabalhos do 
concurso, instalando e dando boas-vindas aos membros da 
Comissão Julgadora composta pelos seguintes membros: Prof. 
Dr. Hugo Ricardo Zschommler Sandim (EEL/USP), Presidente; 
Prof. Dr. Roberto da Silva (IBILCE/UNESP); Prof.ª Dr.ª Elisabete 
Frollini (IQSC/USP); Prof. Dr. Sérgio Paulo Campana Filho (IQSC/
USP) e Prof.ª Dr.ª Ângela Maria Moraes (FEQ/UNICAMP). A 
seguir, o Prof. Dr. Hugo agradeceu a participação dos membros 
da Comissão e os convidou para, em sessão secreta, elaborarem 
o CRONOGRAMA DOS TRABALHOS e as LISTA DE PONTOS 
DAS PROVAS PÚBLICAS DE AVALIAÇÃO DIDÁTICA E ESCRITA, 
de acordo com o programa constante no Edital. Às 9 horas e 
12 minutos, em sessão pública transmitida no canal da EEL no 
YouTube, o candidato Dr. Valdeir Arantes tomou ciência do CRO-
NOGRAMA DOS TRABALHOS, do qual declarou estar ciente e de 
acordo, por e-mail. Às 9 horas e 18 minutos, o Dr. Valdeir Arantes 
tomou ciência da LISTA DE PONTOS PARA A PROVA ESCRITA e 
declarou estar ciente e de acordo, por e-mail. No mesmo dia, às 
9 horas e 24 minutos, em sessão pública transmitida no canal da 
EEL no YouTube, deu-se início ao Julgamento do Memorial com 
prova pública de arguição, com apresentação pelo candidato, 
seguida de arguição da Comissão Julgadora. Findas as argui-
ções, os examinadores, em sessão fechada, atribuíram notas 
à prova do candidato Dr. Valdeir Arantes. A prova foi avaliada 
tendo em vista a produção científica qualificada, as atividades 
didáticas na graduação e na pós-graduação, as atividades de 
extensão universitária, gestão, diplomas, dignidades e outras 
atividades profissionais. Às 13 horas e 7 minutos, em sessão 
pública transmitida no canal da EEL no YouTube, o candidato Dr. 
Valdeir Arantes fez a apresentação da tese, intitulada "Aspectos 
tecnológicos da produção de nanoceluloses por via enzimática, 
contribuindo para o desenvolvimento da bioeconomia" e, na 
sequência, foi realizada a arguição pela Comissão Julgadora. O 
candidato foi arguido pelos membros da Comissão Julgadora 
na forma regimental. Terminada a arguição, em sessão fechada, 
cada membro da Comissão Julgadora, atribuiu nota à prova do 
candidato Dr. Valdeir Arantes. A prova foi avaliada levando-se 
em conta o valor intrínseco do trabalho, o domínio do assunto 
abordado, bem como a contribuição original do candidato na 
área de conhecimento pertinente. No dia 9 de novembro de 
2021, às 9 horas e 18 minutos, o candidato, que tomara ciência 
da lista de pontos da PROVA ESCRITA com a antecedência regi-
mental de 24 horas, apresentou-se para realizar a prova escrita. 
Às 9 horas e 22 minutos, em sessão pública transmitida no 
canal da EEL no YouTube, o Presidente, utilizando um sorteador 
eletrônico elaborado pelo Prof. Dr. Luiz Tadeu Fernandes Eleno da 
EEL, procedeu ao sorteio do ponto da PROVA ESCRITA que foi 
o de nº "10": "Técnicas de extração e purificação de enzimas". 
O candidato declarou estar ciente e de acordo, por e-mail. A 
seguir, o candidato e o Presidente se dirigiram para o Auditório 
da Biblioteca da área I da EEL, para a realização da PROVA 
ESCRITA. Às 9 horas e 33 minutos, o candidato recebeu folhas 
de papel rubricadas pelo Presidente para anotações durante o 
período da consulta, que durou 60 minutos. Após, o candidato 
munido das folhas de anotações e das folhas para a redação da 
prova, deu início à redação da prova, dispondo de 4 (quatro) 
horas para isso. O candidato não fez uso de microcomputador 
e impressora ou qualquer outro meio eletrônico. O candidato 
Dr. Valdeir Arantes terminou a prova às 14 horas e 15 minutos, 
dentro do período regimental. Ainda no mesmo dia, a partir das 
14 horas e 45 minutos, procedeu-se à leitura da PROVA ESCRITA 
pelo candidato Dr. Valdeir Arantes. Após a leitura da prova do 
candidato, cada membro da Comissão Julgadora, em sessão 
fechada, atribuiu notas à PROVA ESCRITA do candidato. No 
mesmo dia, às 15 horas e 34 minutos, o candidato, em sessão 
pública transmitida no canal da EEL no YouTube, tomou ciência 
da LISTA DE PONTOS PARA A PROVA DIDÁTICA, e declarou estar 
de acordo com os temas propostos. Em seguida, o Presidente, 
utilizando o mesmo sorteador eletrônico citado acima, procedeu 
ao sorteio do ponto da PROVA DIDÁTICA que foi o de nº "7": 
"Produção e caracterização de enzimas de origem microbiana". 
O candidato declarou estar ciente e de acordo, por e-mail. No dia 
10 de novembro de 2021, às 15 horas e 34 minutos, em sessão 
pública transmitida no canal da EEL no YouTube, teve início a 
PROVA DIDÁTICA do candidato Dr. Valdeir Arantes, que minis-
trou aula em nível de pós-graduação sobre o tema sorteado com 
antecedência regimental de 24 horas. A prova teve duração de 
57 minutos. Ao término da Prova Didática do candidato, em ses-
são fechada, cada membro da Comissão Julgadora, atribuiu nota 
ao candidato individualmente. A prova foi avaliada, tomando 
como base a capacidade de organização, o conteúdo da aula e 
o desempenho didático do candidato. Às 17 horas e 10 minutos, 
em sessão pública transmitida no canal da EEL no YouTube, com 
a participação do candidato, o Prof. Dr. Durval Rodrigues Junior, 
Vice-Diretor da EEL, agradeceu a participação da Comissão 
Julgadora e do candidato e após passou a palavra ao Presidente 
que deu início aos trabalhos para a proclamação do resultado, 
solicitando, a cada examinador, a leitura das notas atribuídas ao 
candidato na PROVA ESCRITA, JULGAMENTO DO MEMORIAL 
COM PROVA PÚBLICA DE ARGUIÇÃO, DEFESA DE TESE e PROVA 
DE AVALIAÇÃO DIDÁTICA. As notas foram lançadas no QUADRO 
DE NOTAS e apresentadas à audiência. Após a divulgação e 
apuração das notas atribuídas ao candidato nas diversas pro-
vas, verificando-se as médias indicadas no Quadro de Notas, a 
Comissão Julgadora, por unanimidade, considerou o Professor 
Doutor Valdeir Arantes habilitado a receber o título de Livre-
-Docente, junto ao Departamento de Biotecnologia da Escola de 
Engenharia de Lorena, da Universidade de São Paulo, nos termos 
do Edital ATAc/EEL/USP 06/2021 (Proc. 2020.1.941.88.5). Findo o 
julgamento, a Comissão Julgadora elaborou o presente relatório, 
que será submetido oportunamente à Egrégia Congregação da 
Escola de Engenharia de Lorena da Universidade de São Paulo.". 
Assinou a Comissão Julgadora em 10 de novembro de 2021.

Nº de Inscrição/Nome (ou Nome Social)/RG/CPF/Situação da 
Inscrição/Nota do Exame de Memorial Circunstanciado

2/ MAGDA MÔNICA / 16166892–6 / 08561773855 / 65,50
21/ GISLAINE MORAES DA FONSECA / 261049264 / 

24818277835 / 42,00
4/ SANDRA PAULA DIAS GAMA / 25227720X / 24824913802 

/ 34,00
14/ JOÃO SANCHEZ / 14131123X / 00912769858 / 32,50
13/ LAUDICEIA DE AMORIM FRANCISCO / 161101665 / 

09065132864 / 31,50
15/ REGINA SILVA DE CAMPOS / 18706961–X / 

12992220809 / 25,75
17/ FABIO BENEDITO FERREIRA / 32352045–5 / 

30119794802 / 22,00
18/ SANDRO APARECIDO MORETO CARNEIRO / 327303980 

/ 27395582870 / 22,00
24/ NATALIA CARVALHO COSTA / 46985371–2 / 

43922189881 / 18,50
3/ MATHEUS DA CRUZ / 412902849 / 40874287880 / 18,00
6/ NIKOLAS GEORGE BARBOSA / 487354369 / 42687865893 

/ 13,75
11/ ANDRÉ VINÍCIUS RAMAGLIA DA MOTA / 335148839 / 

36968235897 / 13,38
1/ DANILO ANDRE FUSTER / 346066888 / 36199821807 

/ 12,75
8/ BRUNO BARBOSA DE SOUZA / 398615573 / 45597771876 

/ 12,13
22/ ALEJANDRA GABRIELA CERPA PARI / 492927212 / 

37476607899 / 10,00
9/ ANDERSON RIBEIRO DA SILVA / 232022719 / 

25886087877 / 5,88
12/ LEONARDO BRANDÃO OLIVEIRA ROCHA / 628519023 

/ 07125298451 / 5,00
2. CANDIDATOS NÃO CLASSIFICADOS(candidatos com ins-

crição indeferida ou candidatos que não pontuaram no Exame 
de Memorial Circunstanciado)

Nº DE INSCRIÇÃO/RG/CPF/MOTIVO
5/217359188/19098036856/Não atender aos requisitos 

de titulação ;
7/237338877/34525490896/Não atender aos requisitos 

de titulação ;
10/426779113/31300636840/Não efetuou upload de foto 

(candidato preto ou pardo optante da PD) ;
16/15738944/04047776866/Não efetuou upload do Memo-

rial Circunstanciado no formato estabelecido no Edital de 
Abertura de Inscrições;

19/427949567/22797695810/Não efetuou o upload da 
documentação comprobatória do Memorial Circunstanciado. ;

20/491246882/41598556878/Não efetuou upload do 
Memorial Circunstanciado no ato da inscrição ;

23/19499995–6/14675486851/Não efetuou o upload da 
documentação comprobatória do Memorial Circunstanciado.

*
 ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL DE ITANHAÉM – ITANHAÉM
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PROFESSOR DE 

ENSINO MÉDIO E TÉCNICO, Nº 158/10/2021  – PROCESSO Nº 
7701/2021

EDITAL DE DEFERIMENTO E INDEFERIMENTO DE INSCRI-
ÇÕES E DE RESULTADO DO EXAME DE MEMORIAL CIRCUNS-
TANCIADO

O Diretor da ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL DE ITANHAÉM, 
da cidade de ITANHAÉM, faz saber aos candidatos abaixo rela-
cionados os resultados relativos ao deferimento/indeferimento 
das inscrições e do Exame de Memorial Circunstanciado.

O resultado do Exame de Memorial Circunstanciado já 
considera, no cálculo da pontuação dos candidatos que se 
declararam pretos, pardos ou indígenas e manifestaram interes-
se em utilizar a pontuação diferenciada a que alude o Decreto 
nº 63.979/2018, a fórmula de cálculo prevista no mencionado 
Decreto, bem como no Capítulo VII do Edital de Abertura de 
Inscrições.

COMPONENTE CURRICULAR – (HABILITAÇÃO)
História (Base Nacional Comum) (Administração Integrado 

ao Ensino Médio (ETIM))
CANDIDATOS PONTUADOS NO EXAME DE MEMORIAL 

CIRCUNSTANCIADO(candidatos com inscrição deferida)
Nº de Inscrição/Nome (ou Nome Social)/RG/CPF/Situação da 

Inscrição/Nota do Exame de Memorial Circunstanciado
8/ MAYRA MATTAR MORAES / 442973317 / 34488977871 

/ 14,88
10/ YURI PINTO DE SOUZA / 475987184 / 37658546895 / 12
5/ CAIO CESAR PACHECO B CESAR AUGUSTO BARBOSA 

DOS SANTOS / 502248543 / 39206174878 / 10,25
12/ ARLINDO DAVI FERREIRA / 15.845.231–6 / 05111514899 

/ 9
13/ RENAN BERGO DA SILVA / 43698102–6 / 31097884899 

/ 8
1/ PATRICK GIULIANO TARANTI / 25977849 / 17449657813 

/ 7
2/ FÁBIO IRENTE YOSCIMOTO / 289929271 / 32469367816 

/ 6
7/ MARCIO DE CASTRO / 28149762X / 29237784805 / 5,38
2. CANDIDATOS NÃO CLASSIFICADOS(candidatos com ins-

crição indeferida ou candidatos que não pontuaram no Exame 
de Memorial Circunstanciado)

Nº DE INSCRIÇÃO/RG/CPF/MOTIVO
3/39.223.645–X/35451215855/Não pontuou na análise do 

Memorial Circunstanciado ;
4/568416594/49996406865/Não pontuou na análise do 

Memorial Circunstanciado ;
6/32469475–1/40401426831/Não atender aos requisitos 

de titulação ;
9/RG/48501495883/Não pontuou na análise do Memorial 

Circunstanciado ;
11/250710109/33703398892/Não atender aos requisitos 

de titulação ;
*
 ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL DE ITARARÉ – ITARARÉ
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PROFESSOR DE 

ENSINO MÉDIO E TÉCNICO, Nº 243/49/2021 – PROCESSO Nº 
CEETEPS–PRC–2021/05590

DESPACHO DO DIRETOR DE ESCOLA TÉCNICA DE 
24/11/2021

O Diretor da ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL DE ITARARÉ, 
da cidade de ITARARÉ, no uso das atribuições e competências 
conferidas por meio do § 1º do artigo 3º da Deliberação CEETEPS 
41, de 9, publicada no DOE 16/08/2018, e republicada no DOE 
de 23/08/2018, alterada pela Deliberação CEETEPS 68, de 7, 
publicada no DOE de 09/01/2021, e considerando a não ocor-
rência de candidatos inscritos e/ou aprovados e/ou os ausentes, 
ENCERRA o Processo Seletivo Simplificado no componente cur-
ricular SOCIOLOGIA (BASE NACIONAL COMUM)(Administração 
Integrado ao Ensino Médio (ETIM)).

*
 ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL DE ITARARÉ – ITARARÉ
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PROFESSOR DE 

ENSINO MÉDIO E TÉCNICO, Nº 243/50/2021 – PROCESSO Nº 
CEETEPS–PRC–2021/05591

DESPACHO DO DIRETOR DE ESCOLA TÉCNICA DE 
24/11/2021

O Diretor da ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL DE ITARARÉ, 
da cidade de ITARARÉ, no uso das atribuições e competências 
conferidas por meio do § 1º do artigo 3º da Deliberação CEETEPS 
41, de 9, publicada no DOE 16/08/2018, e republicada no DOE 

Usuario
Realce
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