76

– São Paulo, 119 (9)

CURSOS REALIZADOS:
- Doutorado
Valor máximo = 4,0 pontos;
- Mestrado
Valor máximo = 3,0 pontos;
- Curso(s) de Especialização referente à especialidade para
qual concorre (diferente daquela certificação solicitada como
condição de inscrição):
Valor máximo =2,0 pontos.
- Cursos (na área de traumatologia, até no máximo de 4
cursos):
0,25 pontos por curso
Valor máximo = 1,0 ponto.
EXPERIÊNCIA NAS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS
DESCRITAS NO ITEM 6:
1,0 ponto por ano
Valor Máximo = 5,0 pontos
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL:
Experiência profissional na especialidade para a qual concorre, de no mínimo 03 anos na seguinte conformidade:
a) No caso de servidores, o atestado ou a declaração pública deverá ser assinado pelo Diretor da Unidade em papel timbrado, da instituição na qual o servidor se encontra atualmente subordinado, com os respectivos carimbos, relacionando
todas as atividades desempenhadas.
b) No caso de não servidores, terá que ser apresentado
obrigatoriamente, o atestado ou a declaração assinada pelo
responsável legal da instituição, em papel timbrado da empresa ou com declaração da razão social, relacionando todas as
atividades desempenhadas ou registro em Carteira de Trabalho
e Previdência Social;
c) No caso de profissional AUTÔNOMO, o atestado ou a
declaração informando o período e a espécie do serviço realizado, que deverá ser assinada pelo próprio profissional, mediante
apresentação de comprovante/recibo de prestação de serviços,
ou comprovante de pagamento da Previdência Social, ou comprovante de pagamento de ISS ou recibos de pagamento de autônomo (RPA), atestando a respectiva experiência e tempo de serviço na area de atuação, conforme as atribuições do cargo:
Setor Público
1,0 ponto por ano
Valor máximo = 7,0 pontos;
Setor Privado
0,5 ponto por ano
Valor máximo = 3,0 pontos.
TRABALHOS PUBLICADOS (na área nos últimos 5 anos):
0,5 ponto por trabalho
Valor máximo = 2,0 pontos;
EXPERIÊNCIA DIDÁTICA/DOCENTE APÓS A FORMAÇÃO DE
NO MINIMO 80 HORAS/AULAS/ANO (experiência nos últimos
05 anos)
0,5 ponto por experiência
Valor máximo = 2,0 pontos
PARTICIPAÇÃO EM CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS,
SIMPÓSIOS APÓS A FORMAÇÃO (nos últimos 05 anos).
0,25 ponto por evento
Valor máximo = 1,0 ponto;
15. O prazo de validade do presente Processo Seletivo será
de até 6 meses a partir da data de publicação da Classificação
Final, ou antes de findo este prazo, em razão de homologação
de Concurso Público promovido para a mesma classe/especialidade para a unidade.
16. A inexatidão ou irregularidade da documentação,
ainda que verificada posteriormente, eliminará o candidato do
Processo Seletivo, anulando-se todos os atos decorrentes de
sua inscrição.
17. O candidato deverá acompanhar pelo Diário Oficial do
Estado as publicações dos editais referentes às fases do
Processo Seletivo.
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
18. O candidato poderá apresentar recursos no prazo de 02
(dois) dias úteis, contados a partir da data de publicação do
Resultado da Análise Curricular.
19. Os recursos deverão ser entregues na Seção de
Protocolo, do Hospital Geral de Vila Nova Cachoeirinha, das
10:00 às 16:00 horas, devidamente fundamentados.
20. A convocação para a escolha de claros será feita por
Edital publicado em D.O.E com antecedência mínima de 5
(cinco) dias úteis.
21. O candidato que, por qualquer motivo, não se apresentar para a admissão na data estabelecida pela unidade, perderá o direito à admissão, sendo convocado o subseqüente na
ordem da Classificação Final.
22. Para maiores informações entrar em contato pelo telefone 3859-8018.
MODELO DE CURRÍCULO
I - DADOS PESSOAIS
01 - NOME: (sem abreviaturas)
02 - ENDEREÇO:
03 - TELEFONE:
04 - FAX:
05 - E-MAIL:
06 - DATA DE NASCIMENTO:
07 - ESTADO CIVIL:
08 - SEXO: ( ) Masculino ( ) Feminino
09 - NATURALIDADE:
10 - UF:
11 - PROFISSÃO:
12 - NOME DO PAI:
13 - NOME DA MÃE:
14 - IDENTIDADE:
15 - ÓRGÃO EXPEDIDOR:
16 - CPF:
II - FORMAÇÃO ACADÊMICA
TÍTULO DE FORMAÇÃO ACADÊMICA (curso superior em
nível de graduação, reconhecido pelo MEC):
III - TÍTULOS DE PÓS-GRADUAÇÃO (especificar a
Instituição Promotora, ano de início e de conclusão)
- DOUTORADO:
INSTITUIÇÃO/ANO:
- MESTRADO:
INSTITUIÇÃO/ANO:
PÓS-GRADUAÇÃO, APRIMORAMENTO, EXTENSÃO, APERFEIÇOAMENTO, ETC.:
IV - CAPACIDADE TÉCNICA E EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
Especificar local, duração e resumo das atividades desenvolvidas que guardem estreita relação com a especialidade e a
área de atuação.
INSTITUIÇÕES ONDE TRABALHOU:
CARGOS OCUPADOS, FUNÇÕES EXERCIDAS (informar respectivos períodos)
EXPERIÊNCIA ADQUIRIDA DESCRITA NO ITEN 6: (principais
atividades, realizações relevantes e respectivos períodos)
INSTITUIÇÕES ONDE TRABALHOU:
CARGOS OCUPADOS, FUNÇÕES EXERCIDAS (informar respectivos períodos)
EXPERIÊNCIA ADQUIRIDA DESCRITA NO ITEN 6: (principais
atividades, realizações relevantes e respectivos períodos)
V - TRABALHOS PUBLICADOS (na área nos últimos 5 anos)
VI - EXPERIÊNCIA DIDÁTICA APÓS A FORMAÇÃO (experiência nos últimos 5 anos)
VII - PARTICIPAÇÃO EM CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS,
SIMPÓSIOS APÓS A FORMAÇÃO (nos últimos 5 anos)
ANEXAR OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DE TODOS
OS ELEMENTOS DECLARADOS.
DECLARO QUE ASSUMO TOTAL RESPONSABILIDADE
PELAS INFORMAÇÕES APRESENTADAS NESTE DOCUMENTO.
DATA: ___/___/___
___________________
ASSINATURA

Diário Oficial Poder Executivo - Seção I
HOSPITAL GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA
“DR. ÁLVARO SIMÕES DE SOUZA”
SERVIÇO DE RECURSOS HUMANO
EDITAL N.º 13/2009
PROCESSO SELETIVO MÉDICO (ESPECIALIDADE: PEDIATRIA com área de atuação em Medicina Intensiva Pediátrica)
CONVOCAÇÃO PARA ANUÊNCIA
O Serviço de Recursos Humanos do Hospital Geral de Vila
Nova Cachoeirinha - “Dr. Álvaro Simões de Souza”, da
Coordenadoria de Serviços de Saúde, da Secretaria de Estado
da Saúde, convoca os candidatos habilitados no Processo
Seletivo classe de MÉDICO na especialidade de PEDIATRIA com
área de atuação em Medicina Intensiva Pediátrica, realizada
para o Hospital Geral de Vila Nova Cachoeirinha - “Dr. Álvaro
Simões de Souza” - Cachoeirinha, a comparecerem em data e
local abaixo mencionado, a fim de manifestarem interesse pelas
vagas oferecidas.
O candidato deverá comparecer 15 (quinze) minutos antes
do horário estabelecido neste edital, munido de documento de
identidade.
O candidato que não estiver presente no momento da chamada, ao chegar terá preferência sobre os demais ainda não
convocados pela mesa, desde que esteja melhor classificado e
ainda haja vaga.
Antes do início dos trabalhos, a mesa que os presidir fornecerá os esclarecimentos necessários e determinará a orientação a ser seguida no seu decorrer.
ESQUEMA DE CONVOCAÇÃO
DATA: 21/01/2009
HORÁRIO: 11:00 HORAS
LOCAL: HOSPITAL GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA “DR. ÁLVARO SIMÕES DE SOUZA”
ENDEREÇO: AV. DEPUTADO EMÍLIO CARLOS, 3000 - VILA
NOVA CACHOEIRINHA - SP
RELAÇÃO DE CANDIDATOS CONVOCADOS
NOME - RG - CLASSIFICAÇÃO
004-JOSIANE DE CARVALHO SIMAS - 29.613.786-8 SP - 1º
002-PATRICIA RESENDE AREIAS DE ARAÚJO - 25.552.3270 SP - 2º
Nº DE VAGAS/REGIME JURÍDICO: 01 (uma) com base na LC
733/93

HOSPITAL REGIONAL
DR. VIVALDO MARTINS SIMÕES-OSASCO
COORDENADORIA DE SERVIÇOS DE SAÚDE
HOSPITAL REGIONAL “DR. VIVALDO MARTINS SIMÕES”
EM OSASCO
PROCESSO SELETIVO Nº 07/2008 -: MÉDICO - especialidade - MEDICINA INTENSIVA ADULTO.
EDITAL Nº. 04/2009.
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ANUÊNCIA
O Serviço de Recursos Humanos do HOSPITAL REGIONAL
“DR. VIVALDO MARTINS SIMÕES” EM OSASCO, da
Coordenadoria de Serviços de Saúde, da Secretaria de Estado
da Saúde, CONVOCA os candidatos habilitados no Processo
Seletivo para a Classe de MÉDICO, na especialidade de MEDICINA INTENSIVA ADULTO, realizado para o HOSPITAL REGIONAL “DR. VIVALDO MARTINS SIMÕES” EM OSASCO, a comparecerem em data e local abaixo mencionados, a fim de manifestarem interesse pela vaga oferecida, pelo regime jurídico da
L. C. 733/93.
Os candidatos deverão comparecer 15 (quinze) minutos
antes do horário estabelecido neste edital, munidos de originais
e cópias dos seguintes documentos: Registro Geral (R.G.),
Certidão de Naturalização (em caso de estrangeiro), CPF,
Documento de quitação do Serviço Militar, Título de Eleitor,
Comprovante de Votação na última Eleição, Diploma, Registro
do Conselho Regional de Medicina (CRM/SP) e Residência
Médica ou Título de especialista ou experiência na especialidade para qual concorre.
Na impossibilidade de seu comparecimento, poderá fazerse representar por procurador legalmente constituído.
No caso do parágrafo anterior, deve ser apresentado o original do instrumento do mandato, que ficará retido na Unidade,
além do documento (original e cópia) de identidade do procurador.
O candidato que não estiver presente no momento da chamada, ao chegar terá preferência sobre os demais ainda não
convocados pela mesa, desde que esteja melhor classificado e
ainda haja vaga.
Antes do início dos trabalhos, a mesa que os presidir fornecerá os esclarecimentos necessários e determinará a orientação a ser seguida no seu decorrer.
ESQUEMA DE CONVOCAÇÃO
Data: 22/01/2009.
Horário: 11:00 h
Local: HOSPITAL REGIONAL “DR. VIVALDO MARTINS
SIMÕES” EM OSASCO.
Endereço: Rua Ari Barroso, Nº 355 - Presidente Altino Osasco - SP.
RELAÇÃO DE CANDIDATOS CONVOCADOS
NOME RG UF CLASSIFICAÇÃO
Omar Silva Britto 05596937-29 BA 3º
Local de Trabalho: HOSPITAL REGIONAL “DR. VIVALDO
MARTINS SIMÕES” EM OSASCO
Endereço: Rua Ari Barroso, nº. 355 - Presidente Altino Osasco - SP.
Nº. de Vagas/Regime Jurídico: 01 vaga pela Lei
Complementar 733/93.

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DE SÃO PAULO
Secretaria da Saúde
Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da
Universidade de São Paulo
DESPACHOS DO SUPERINTENDENTE DE 13/01/2009
Homologando o Concurso Público na função-atividade de
MÉDICO para o SERVIÇO DE RADIOLOGIA DAS UNIDADES
MÉDICAS E DE APOIO DO INSTITUTO DO CORAÇÃO - Edital e
Instruções Especiais 113/2008-CCP - Processo HC no.
6541/2008
Homologando o Concurso Público na função-atividade de
MÉDICO para o SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ENGENHARIA DE
SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO - SESMT - Edital e
Instruções Especiais 92/2008-CCP - Processo HC no. 4462/2008
Homologando o Concurso Público na função-atividade de
MÉDICO (RADIOLOGISTA) para o INSTITUTO DE RADIOLOGIA Edital e Instruções Especiais 123/2008-CCP - Processo HC no.
7549/2008
DESPACHOS DO SUPERINTENDENTE DE 14/01/2009
Homologando o Concurso Público na função-atividade de
AUXILIAR DE ENFERMAGEM para o INSTITUTO DA CRIANÇA
ou INSTITUTO DE RADIOLOGIA - Edital e Instruções Especiais
124/2008-CCP - Processo HC 7547/2008
Homologando o Concurso Público na função-atividade de
AGENTE TÉCNICO DE SAÚDE (TÉCNICO DE PERFUSÃO) para a
EQUIPE MÉDICA DE PERFUSÃO DA DIVISÃO DE CIRURGIA DAS
UNIDADES MÉDICAS E DE APOIO DO INSTITUTO DO CORAÇÃO
- Edital e Instruções Especiais 126/2008-CCP -Processo HC no.
7206/2008
Secretaria da Saúde
Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da
Universidade de São Paulo
CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS PARA
ANUENCIA
Concurso público para contratação de Pessoal do Hospital
das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São
Paulo - HCFMUSP - Os candidatos aprovados e classificados
que seguem relacionados, ficam convocados a comparecerem
ao Serviço de Recrutamento, Seleção e Movimentação de

Pessoal da Divisão de Recursos Humanos - 1º. ANDAR - Prédio
da Administração até o dia 19 de janeiro de 2009 no horário
das 8:00 às 13:00 horas.
FUNÇÃO-ATIVIDADE - No. DE INSCRIÇÃO - NOME - RG CLASSIFICAÇÃO
AUXILIAR DE ENFERMAGEM para o INSTITUTO DA CRIANÇA - Edital e Instruções Especiais 124/2008-CCP
365562604 ELIZANGELA PESTILHO OLIVEIRA 441473672 1
522465614 SHEILA BARBOSA PESSOA 333900625 2
630422026 JULIANA DE CARVALHO MELLO 339352796 3
293205132 SILVANA PEREIRA DE CARVALHO 199935749 4
295066067 VANIA DE SOUZA GUEDES SANTOS 273323489 5
547263003 SUZANA OLIVEIRA BARROS 132008025 6
348763535 ROBERTA FRANCIS FRANCHIN 24909230 7
544478795 JOSIMEIRE MARIA DA SILVA 28365434 8
547324816 MARA LEITE CIDADE 64564150 9
564325326 CARLA CHRISTIE RATIB FERREIRA 204583639 10
190936705 RINARA ALVES DA SILVA 300416416 11
568858657 MIRLEY SANDY PEREIRA DA SILVA 444443356 12
685603915 MARTA ALVES NUNES 140721162 13
190947230 THIAGO DE PAULA BRANDAO 402552556 14
220756182 LEANDRO ROCHA SILVA SANTANA 339206287 15
716257873 ROSILDA BELORT CONTIERO 304195224 16
225135415 ERIKA DE BARROS TOMO 298589886 17
707337043 EDILENE MILICI 23246425 18
207534773 GRACIELA DE JESUS CARVALHO 30384484 19
513720591 DYANA PRISCILA DOS SANTOS 285878281 20
531606394 RITA CRISTIANE SENA RIBEIRO 30159160 21
142833060 ERICA DE SOUZA PAIXAO 426418098 22
349879923 EUMA RODRIGUES SILVA 4349546 23
19237834 CINTIA DOS SANTOS PIRES 458541576 24
204131395 ANDREA SANTOS DA SILVA 309445541 25
201635102 LEILANE SILVIA MARQUES 255242633 26
6648500 ANA PAULA DOS SANTOS SILVA 436300485 27
695703065 DAGMAR DE CAMPOS VIEIRA 204865815 28
547266027 RUTE LEIA DA SILVA 328572780 29
364957795 MANOEL DA GUIA LIMA DE OLIVEIRA 395845130 30
292962422 PRISCILA BARBOSA 42056813 31
AUXILIAR DE ENFERMAGEM para o INSTITUTO DE RADIOLOGIA - Edital e Instruções Especiais 124/2008-CCP
476946585 PRISCILA ROSARIO ALVES 446711512 1
211934931 JULIANA DIAS DA SILVA 283485796 2
230441660 AGNALDO GONCALVES FURTADO CARDOSO 327602168 3
254645455 BEATRIZ MARIA NIGRO 285164430 4
568800008 REMI BATISTA MAGALHAES 297211560 5
292965494 DINEIA BRITO DA SILVA 1313044610 6
19234753 ELISABETE CORDEIRO DA SILVA FREITAS 174923442 7
AGENTE TÉCNICO DE SAÚDE (TÉCNICO DE PERFUSÃO)
para a EQUIPE MÉDICA DE PERFUSÃO DA DIVISÃO DE CIRURGIA DAS UNIDADES MÉDICAS E DE APOIO DO INSTITUTO DO
CORAÇÃO - Edital e Instruções Especiais 126/2008-CCP
186733167 KENIA APARECIDA VIEIRA GOBBI 10349502 1
533268955 CARLA MATHEUS ALVES 30840290 2
573588541 THAIS DE BARROS 427895741 3
530628610 LETICIA DE OLIVEIRA DE SOUZA 293452192 4
MÉDICO para o SERVIÇO DE RADIOLOGIA DAS UNIDADES
MÉDICAS E DE APOIO DO INSTITUTO DO CORAÇÃO - Edital e
Instruções Especiais 113/2008-CCP
227389823 RODRIGO CARUSO CHATE 223356803 1
MÉDICO para o SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ENGENHARIA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO - SESMT Edital e Instruções Especiais 92/2008-CCP
533281302 ADMILSON MAXIMO DOS SANTOS 115371692 1
MÉDICO (RADIOLOGISTA) para o Serviço de Radiologia
Intervencionista do INSTITUTO DE RADIOLOGIA - Edital e
Instruções Especiais 123/2008-CCP
180594997 FRANCISCO CESAR CARNEVALE 127052859 1
MÉDICO (RADIOLOGISTA) para o Serviço Músculo
Esqueletico do INSTITUTO DE RADIOLOGIA - Edital e Instruções
Especiais 123/2008-CCP
348902974 RAFAEL BURGOMEISTER LOURENCO 280383459 1
O candidato que se achar impossibilitado de comparecer,
poderá fazer-se representar por seu procurador devidamente
credenciado.
O não comparecimento do candidato implicará na perda
dos direitos decorrentes de sua habilitação no concurso público, para efeito de ingresso.

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DE RIBEIRÃO PRETO
HOSPITAL DAS CLÍNICAS DE RIBEIRÃO PRETO
EDITAL HCRP N.º 10/2009
CONVOCAÇÃO
Pelo presente, fica convocado o candidato classificado no
Concurso Público abaixo especificado a comparecer ao Centro
de Recursos Humanos 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.
FUNÇÃO-ATIVIDADE CLASSIFICAÇÃO
MÉDICO INTENSIVISTA PARA ATUAR JUNTO À UNIDADE
DE TERAPIA INTENSIVA DE PÓS-OPERATÓRIO DE ADULTOS DA
DIVISÃO DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR E TORÁCICA DO HCFMRP-USP
Juliana Paitach de Oliveira 3º
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
ASSISTÊNCIA DO
HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA F.M.R.P.U.S.P.
EDITAL FAEPA N.º 11/2009
CONVOCAÇÃO
Pelo presente, fica convocado o candidato classificado no
Processo Seletivo para a função de AUXILIAR DE FARMACÊUTICO , 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
Elisandro Donizeti Firmino Lopes 5º
O não comparecimento dentro do prazo acima estipulado
implicará como desistência do convocado.

CULTURA
GABINETE DO SECRETÁRIO
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
CONCURSO PÚBLICO
EDITAL nº 001/2009
A Secretaria de Estado da Cultura do Governo do Estado de
São Paulo, à vista do despacho de autorização governamental
exarado no Processo nº SC-629-08, publicado no Diário Oficial
do Estado de São Paulo de 15/08/08, torna pública a abertura
de inscrições para o Concurso Público para provimento de 15
cargos de Arquiteto Nível I, criados pela LC 1.039-2008, para a
Unidade de Preservação do Patrimônio Histórico - UPPH, órgão
de apoio à atuação do CONDEPHAAT.
O presente Edital foi devidamente analisado pela Unidade
Central de Recursos Humanos - UCRH e aprovado pelo
Secretario de Gestão Pública
O Concurso Público reger-se-á pelas disposições contidas
nas Instruções Especiais, que ficam fazendo parte integrante
deste edital.

quinta-feira, 15 de janeiro de 2009
INSTRUÇÕES ESPECIAIS
I - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1. O Concurso Público será executado por intermédio do
Instituto Nacional de Educação CETRO.
1.2. O prazo de validade do Concurso Público será de 02
(dois) anos, a contar da data de publicação da homologação no
Diário Oficial do Estado, prorrogável por mais 02 (dois) anos,
por conveniência da SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA.
1.3. O Concurso Público será constituído de provas objetivas e de redação, sendo que a prova objetiva terá caráter eliminatório e classificatório e a prova de redação somente caráter classificatório, conforme dispostos nos Capítulo VII e VIII,
deste Edital.
1.4. Informações sobre o cargo, vagas, salário base mensal;
requisitos mínimos exigidos para provimento, atribuições do
cargo e a taxa de inscrição constam da TABELA I a seguir.
1.5. A jornada de trabalho será de 40 (quarenta) horas
semanais.
1.6. Será vedada a readmissão de ex-servidor público demitido a bem do serviço público.
1.7. Os candidatos deverão ter disponibilidade para viagens.
1.8. Os candidatos que vierem a tomar posse farão jus à
remuneração, às vantagens e aos benefícios que estiverem
vigorando na época das respectivas posses.
1.9. Os candidatos que vierem a tomar posse receberão os
benefícios estabelecidos por lei.
1.10. Todas as etapas constantes neste edital serão realizadas observando-se o horário oficial de Brasília/DF.
TABELA I - INFORMAÇÕES DO CARGO
Cargo Vagas Remuneração Requisitos Atribuições do Taxa de
Inicial mínimos Cargo Inscrição
Arquiteto 15 R$ 2.300,19 Diploma de Curso Desempenho
das atividades R$ 50,00
Nível I Superior em previstas na Resolução 218,
Arquitetura e de 28 de junho de 1973.
Registro no Estudo, planejamento, desen
conselho de Classe volvimento de projetos e especificações técnicas; Análises, avaliações,vistorias,
laudos, pareceres e divulgacão técnica; estudos de viabilidade técnico-econômica;
Acompanhamento da execução
de projetos de intervenção
de obras e serviços; fiscalização de obras e serviços
técnicos; elaboração e/ou
análise de projetos de conservação e restauro; realização de pesquisas e estudos
no âmbito do patrimônio cultural e natural; elaboração
de diretrizes para a preservação de bens tombados;desen
volvimento,avaliação e análi
se de projetos no âmbito do
patrimônio cultural e natural; orientação técnica e
assessoria para desenvolvimento de projetos apresentados por autônomos, instituições ou municípios.
II - DAS INSCRIÇÕES
2.1. A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a
tácita aceitação das normas e condições estabelecidas neste
Edital, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento.
2.2. Objetivando evitar ônus desnecessário, o candidato
deverá orientar-se no sentido de recolher o valor da inscrição
somente após tomar conhecimento de todos os requisitos e
condições exigidos para o Concurso Público.
2.3. O candidato, ao se inscrever, declarará sob as penas da
lei que, após a sua eventual habilitação no Concurso Público e
no ato da sua posse no cargo, satisfará as seguintes condições:
a) Ter nacionalidade brasileira ou portuguesa e, em caso de
nacionalidade portuguesa, estar amparado pelo estatuto de
igualdade entre brasileiros e portugueses, com reconhecimento
de gozo de direitos políticos, nos termos do parágrafo 1º do
artigo 12 da Constituição Federal e do Decreto nº 70.436/72;
b) Comprovar idade mínima de 18 (dezoito) anos completos na data de admissão;
c) No caso do sexo masculino, estar quite com as obrigações do Serviço Militar;
d) Estar quite com as obrigações eleitorais;
e) Ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo, que será comprovado por meio de avaliação
médica por órgão oficial do Estado (Departamento de Perícias
Médicas do Estado de São Paulo), a serem realizados no ato da
posse. No caso de o candidato ser efetivamente portador de
deficiência física, a mesma deverá ser compatível com o exercício do Cargo, aferido nos termos do item III do presente edital.
f) Encontrar-se no pleno exercício de seus direitos civis e
políticos;
g) Não ter sofrido, no exercício de função pública, penalidade por prática de atos desabonadores;
h) Possuir, no ato da posse, os REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIDOS para o exercício do cargo, conforme especificado na
TABELA I do Capítulo I e a DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA
determinada no Item 12.4 do Capítulo XII deste Edital;
i) Apresentar outros documentos que se fizerem necessários.
2.4. Somente será admitida inscrição via Internet, no endereço eletrônico http://www.institutocetro.org.br, no período de
26 de janeiro de 2009 a 13 de fevereiro de 2009, iniciando-se
no dia 26/01/09 às 12h e encerrando-se, impreterivelmente, às
18h do dia 13/02/09, observado o horário oficial de Brasília/DF
e os itens estabelecidos no Capítulo II - Condições para
Inscrição, deste edital.
2.5. Objetivando evitar ônus desnecessários, o candidato
deverá recolher o valor da taxa de inscrição somente se atender
a todos os requisitos exigidos para o cargo.
2.6. A inscrição do candidato implicará no completo conhecimento e a tácita aceitação das normas legais pertinentes e
condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos, e as condições previstas em Lei, sobre as quais não poderá alegar desconhecimento.
2.7. O candidato que desejar realizar sua inscrição deverá
ler e aceitar o requerimento, preencher o formulário de inscrição on-line e transmitir os dados pela Internet.
2.7.1. Efetuar o pagamento referente a taxa de inscrição,
POR MEIO DE BOLETO BANCÁRIO, a título de ressarcimento de
despesas com material e serviços, pagável em toda a rede bancária, com vencimento para o dia 16/02/09.
2.7.2. O documento de boleto bancário estará disponível
no endereço eletrônico www.institutocetro.org.br e deverá ser
impresso para o pagamento da taxa de inscrição, após a conclusão do preenchimento da ficha de solicitação de inscrição
on-line.
2.8. A inscrição realizada, somente será confirmada após a
comprovação do pagamento da taxa de inscrição, através da
rede bancária.
2.8.1. O pagamento em cheque somente será considerado
após a respectiva compensação. Caso haja devolução do cheque, por qualquer motivo, a inscrição será anulada.
2.8.2. Em caso de feriado, ou evento que acarrete o fechamento de agências bancárias na localidade em que se encontra
o candidato, o boleto deverá ser pago antecipadamente.
2.8.3. Não será aceito pagamento da taxa de inscrição fora
do período estabelecido neste edital ou pelo correio, por transferência eletrônica, por DOC, por ordem de pagamento, por
depósito em conta corrente ou por qualquer outro meio não
especificado neste Edital.
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2.8.4. Não haverá devolução, parcial ou integral, da importância paga, nem isenção de pagamento do valor da taxa de
inscrição, seja qual for o motivo alegado.
2.9. Efetivada a inscrição, não serão aceitos pedidos para
alteração de cargo ou de local da realização das provas sob
hipótese alguma, portanto, antes de efetuar o pagamento da
taxa de inscrição, verifique atentamente o cargo de interesse e
o local da realização da prova.
2.10. O Instituto CETRO e a SECRETARIA DE ESTADO DA
CULTURA não se responsabilizam por solicitação de inscrição
via Internet não-recebidas por motivos de ordem técnica dos
computadores, falhas de comunicação, congestionamento das
linhas de comunicação, bem como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência de dados.
2.11. A partir do dia 25/02/09, o candidato deverá conferir,
no endereço eletrônico do Instituto CETRO, se os dados da inscrição efetuada via Internet foram recebidos.
2.11.1. Em caso negativo, o candidato deverá entrar em
contato com o Serviço de Atendimento ao Candidato - SAC, do
Instituto CETRO (0xx11) 3146-2777 para verificar o ocorrido, no
horário das 08h30min às 17h30min, nos dias úteis.
2.12. São de exclusiva responsabilidade do candidato, sob
as penas da lei, as informações fornecidas no ato da inscrição,
que serão verificadas por ocasião da comprovação de requisitos
e nomeação, se aprovado, sendo que a não apresentação de
documento hábil implicará na anulação de todos os atos praticados pelo candidato.
2.13. O candidato deverá estar em pleno gozo de seus
direitos civis e qualquer declaração falsa, inexata ou, ainda, que
não atenda a todas as condições estabelecidas neste edital,
terá sua inscrição cancelada e, em conseqüência, anulados
todos os atos dela decorrentes, mesmo que aprovado e o fato
seja constatado posteriormente.
2.14. O candidato portador de necessidades especiais ou
não, que necessitar de atendimento especial para a realização
das provas deverá indicar na solicitação de inscrição, os recursos
ou condições especiais necessárias ou tempo adicional de realização de prova e ainda, enviar impreterivelmente até a data de
encerramento das inscrições, via SEDEX, para o Instituto CETRO,
aos cuidados do Departamento de Planejamento de Concursos,
identificando no envelope o nome do Concurso Público, localizada na Av. Paulista, 2001, 13º andar - CEP 01311- 300 Cerqueira César - São Paulo - Capital, laudo médico (original ou
cópia simples) que justifique o atendimento solicitado. Após este
período, a solicitação será indeferida, salvo nos casos de força
maior e nos que forem de interesse da Administração. A solicitação de condições especiais será atendida segundo critérios de
viabilidade e de razoabilidade.
2.15.Uma vez efetivada a inscrição, não será permitida a
sua alteração e, em nenhuma hipótese, serão aceitos pedido de
alteração de cargo.
2.16. O candidato que efetivar mais de uma inscrição terá
a primeira inscrição cancelada, prevalecendo a última das inscrições.
2.17. A candidata que tiver a necessidade de amamentar
durante a realização das provas deverá levar um acompanhante, que ficará em sala reservada para essa finalidade e que será
responsável pela guarda da criança. A candidata nesta condição que não levar acompanhante, não realizará as provas.
2.17.1. Não haverá compensação do tempo de amamentação em favor da candidata. A criança deverá permanecer em
local designado, acompanhada de familiar ou terceiro, adulto
responsável, indicado pela candidata.
2.18. Não serão aceitas as solicitações de inscrição que não
atenderem rigorosamente ao estabelecido neste Edital.
2.19. A relação dos candidatos, com os respectivos números de inscrição e documento de identidade, será divulgada na
internet no endereço eletrônico www.institutocetro.org.br.
2.20. Na hipótese do nome do candidato não constar na
relação publicada, o mesmo deverá entrar em contato com o
Serviço de Atendimento ao Candidato - SAC do Instituto
CETRO, pelo telefone (11) 3146-2777, nos dias úteis, das
8h30min às 17h30min, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas da data de aplicação das provas.
III - DAS INSCRIÇÕES PARA CANDIDATO PORTADOR DE
NECESSIDADES ESPECIAIS
3.1. O candidato que se julgar amparado pelo disposto no
inciso VIII do artigo 37 da Constituição Federal e na Lei
Complementar 683, de 18 de setembro de 1992, alterada pela
Lei Complementar 932, de 08 de novembro de 2002, publicadas,
respectivamente, no Diário Oficial do Estado de São Paulo de
19/09/1992 e de 09/11/2002, e pelo Decreto 3.298, de
20/12/1999, publicado no Diário Oficial da União de 21/12/1999,
Seção I, alterado pelo Decreto 5.296, de 02/12/2004, publicado
na Seção I do Diário Oficial da União do dia 03/12/2004, poderá
concorrer as vagas reservadas a candidatos portadores de deficiência, indicadas na Tabela I deste edital.
3.2. Será reservado, o percentual de 5% (cinco por cento)
das vagas que vierem a ser criadas no prazo de validade do
Concurso Público.
3.2.1. Caso a aplicação do percentual de que trata o parágrafo anterior resulte em número fracionado, este deverá ser
elevado até o primeiro número inteiro subseqüente.
3.3. Consideram-se pessoas portadoras de deficiência
aquelas que se enquadram nas categorias discriminadas no art.
4º, do Decreto Federal nº 3.298, de 20/12/1999, alterado pelo
Decreto Federal nº 5.296, de 02/12/2004.
3.4. Para concorrer às vagas previstas neste edital, o candidato portador de deficiência deverá:
a) no ato de inscrição, declarar-se portador de deficiência;
b) encaminhar durante o período das inscrições, via sedex
ou aviso de recebimento (AR), ao Instituto CETRO, aos cuidados
do Departamento de Planejamento de Concursos/Concurso da
Secretaria de Estado da Cultura, identificando no envelope o
nome e número da Seleção Pública, localizada na Avenida
Paulista, nº 2001, 13ª andar - cep 01311-300 - Cerqueira César
- São Paulo - Capital, laudo médico (envio obrigatório), atestando a espécie e o grau ou nível de deficiência, com expressa
referência ao código correspondente da Classificação
Internacional de Doenças (CID-10), bem como à provável causa
da deficiência ou Certificado de Homologação de Readaptação
ou Habilitação Profissional emitido pelo INSS.
3.4.1. O fornecimento do laudo médico (original ou cópia
simples), por qualquer via, é de responsabilidade exclusiva do
candidato. O Instituto CETRO não se responsabiliza por qualquer
tipo de extravio que impeça a chegada do laudo ao seu destino.
3.4.2. O laudo médico terá validade somente para este
Concurso Público e não será devolvido, assim como não serão
fornecidas cópias desse laudo.
3.4.3. O candidato que não atender, dentro do prazo do
período das inscrições, aos dispositivos mencionados no item
3.4 e seus subitens não terá a condição especial atendida ou
será considerado não portador de deficiência, seja qual for o
motivo alegado.
3.5.O candidato portador de deficiência poderá requerer na
forma descrita no subitem 2.14. deste edital, atendimento especial, no ato da inscrição, para o dia de realização das provas,
indicando as condições de que necessita para realização destas,
conforme a CID declarado, artigo 40, parágrafos 1º e 2º, do
Decreto nº 3.298/99 e suas alterações, época em que preliminarmente a comissão julgará se a deficiência é compatível ou
não com as atividades do cargo, podendo contar com o auxílio
do órgão oficial para tal fim. O pedido diferenciado será atendido obedecendo a critérios de viabilidade e de razoabilidade e
constará da confirmação de seu inscrição.
3.6. Os candidatos habilitados no concurso que se declararem portadores de deficiência deverão submeter-se à avaliação
promovida pela SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA, por
órgão oficial do Estado (Departamento de Perícias Médicas do
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Estado de São Paulo) por meio de equipe multiprofissional que
emitirá parecer conclusivo sobre a sua condição de portador de
deficiência ou não e sobre a compatibilidade das atribuições do
cargo com a deficiência da qual é portador, observadas:
a) as informações prestadas pelo candidato no ato da inscrição;
b) a natureza das atribuições e tarefas essenciais do Cargo
a desempenhar;
c) a viabilidade das condições de acessibilidade e as adequações do ambiente de trabalho na execução das tarefas;
d) a possibilidade de uso, pelo candidato, de equipamentos
ou outros meios que habitualmente utilize; e
e) o CID e outros padrões reconhecidos nacional e internacionalmente.
3.7. Os candidatos deverão comparecer a perícia médica,
munido de laudo médico que ateste a espécie e o grau ou nível
de deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças (CID-10), conforme especificado no Decreto nº 3298/99 e suas alterações,
bem como à provável causa da deficiência.
3.8. A não observância do disposto no item 3.6, o não
enquadramento como portador de deficiência, na forma da
legislação pertinente ou o não comparecimento à perícia acarretará a perda do direito as vagas reservadas aos candidatos
em tais condições. A SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA
convocará então o próximo da lista geral, caso a listagem de
pessoas portadoras de deficiência do referido cargo/local de
trabalho já se tenha esgotado.
3.8.1. Da decisão de não enquadramento como portador
de deficiência caberá recurso no prazo de 2 (dois) úteis ao
Instituto CETRO, situada na Av. Paulista, 2001, 13º andar, São
Paulo/SP, no horário das 09 às 17 horas. O candidato será informado, por meio de documento específico, devendo ser considerada a data do recebimento da comunicação como base para
contagem do prazo para apresentação do recurso.
3.9. Os candidatos às vagas reservadas às pessoas portadoras de deficiência não enquadrados como tal, na forma da
legislação pertinente, terão apenas considerada sua classificação geral por cargo.
3.10. O candidato portador de deficiência reprovado na
perícia médica em virtude de incompatibilidade da deficiência
com as atribuições do cargo será eliminado do processo seletivo público.
3.10.1. Da decisão caberá recurso nos termos do subitem
10.1 deste edital.
3.11. As pessoas portadoras de deficiência participarão
deste Concurso Público em igualdade de condições com os
demais candidatos no que se refere ao conteúdo das provas,
avaliação e critérios de aprovação, ao horário e local de aplicação das provas e à nota mínima exigida para todos os demais
candidatos.
3.12. As vagas a serem criadas que não forem providas por
falta de candidatos, por reprovação no Concurso Público ou por
não enquadramento como portador de necessidade especial na
perícia médica, serão preenchidas pelos demais candidatos,
com estrita observância da ordem classificatória.
3.13. Os candidatos que no ato da inscrição se declararem
portadores de deficiência, se aprovados no Concurso Público,
terão seus nomes publicados na lista geral dos aprovados e em
lista à parte, de acordo com o cargo escolhido.
3.14. Após a admissão do candidato, a deficiência existente não poderá ser argüida para justificar a readaptação funcional ou a concessão de aposentadoria, salvo se dela advierem
complicações que venham a produzir incapacidade ocupacional
parcial ou total.
3.15. A compatibilidade entre as atribuições do cargo e a
deficiência do candidato será avaliada durante o estágio probatório, por equipe multiprofissional, na forma do disposto no
parágrafo 2º, do artigo 43, do Decreto nº 3298/99.
IV - DA REDUÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DE
INSCRIÇÃO
4.1. Em atendimento a Lei Estadual nº 12.782, de 20 de
Dezembro de 2007, será aceito o pagamento reduzido da taxa
de inscrição, aos candidatos que preencham, cumulativamente,
os seguintes requisitos:
4.1.1 Sejam estudantes, assim considerados os que se
encontrem regularmente matriculados em curso superior, em
nível de graduação ou pós graduação;
4.1.2. Recebam remuneração mensal inferior a 2 (dois)
salários mínimos, ou estejam desempregados.
4.2. A redução a que se refere o item anterior corresponderá a 50% (cinqüenta por cento) do valor da taxa de inscrição,
aos candidatos que se encontrarem nas condições prevista nos
Itens 4.1.1 e 4.1.2, CUMULATIVAMENTE.
4.3. Para a concessão da redução, os candidatos deverão
apresentar, no ato da inscrição, conforme estabelecido os Itens
4.1.1 e 4.1.2, os seguintes documentos:
4.3.1. Quanto à comprovação da condição de estudante,
de um dos seguintes documentos:
a) Cópia autenticada da certidão ou declaração, expedida
por instituição de ensino pública ou privada;
b) Cópia autenticada da carteira de identidade estudantil
ou documento similar, expedido por instituição de ensino pública ou privada, ou por entidade de representação discente em
validade.
4.3.2. Quanto à comprovação da remuneração mensal inferior a 2 (dois) salários mínimos ou estejam desempregados:
a) Cópia autenticada da Carteira de Trabalho e Previdência
Social;
b) Auto declaração expressa, sob as penas da Lei, que recebe 2 (dois) salários mínimos ou está desempregado.
4.4. Caso verifique-se má fé do candidato, na apresentação
dos documentos comprobatórios para a isenção, o candidato
será automaticamente eliminado do concurso, se este ainda
não foi realizado.
4.5. Se a constatação, ocorrer após a posse do candidato
ao cargo, fica a Administração Pública encarregada de tomar as
providências que julgar necessária.
4.6. As inscrições para o pagamento da taxa reduzida serão
recebidas pessoalmente, nos período de 26 a 28 de janeiro de
2009, das 10h às 16h, no local indicado abaixo:
LOCAL DE INSCRIÇÃO
INSTITUTO CETRO
AVENIDA PAULISTA, 2001, 13º ANDAR
CERQUEIRA CÉSAR
SÃO PAULO-SP
4.7. No período mencionado no item 4.6., deste capítulo, o
candidato deverá apresentar cópias autenticadas dos documentos mencionados nos itens 4.3.1 e 4.3.2 e seus subitens, deste
edital e preencher a Ficha de Inscrição fornecida no próprio
local, ASSINANDO A DECLARAÇÃO, segundo a qual, sob as
penas da lei, assumirá conhecer e estar de acordo com as exigências contidas no presente Edital.
4.7.1. Os documentos apresentados serão juntados a ficha
de inscrição no ato da inscrição.
4.8. Aos candidatos que não atenderem plenamente às
condições estabelecidas neste Capítulo, não será concedida a
redução da taxa de inscrição.
4.9. O candidato que efetuar o pagamento reduzido da
taxa de inscrição e não atender aos requisitos constantes na Lei
Estadual nº 12.782 de 20 de dezembro de 2007 terá a sua inscrição cancelada.
4.10. Não haverá devolução, parcial ou integral, da importância paga, seja qual for o motivo alegado.
4.11. Não será admitido recurso da não concessão de redução da taxa de inscrição.
V - DAS PROVAS
5.1. A Concurso Público constará das seguintes provas e
respectivo número de questões:
Cargo Tipo de Prova Conteúdo Nº de itens
Arquiteto Objetiva Língua Portuguesa 10

Raciocínio Lógico 5
Informática 5
Noções de Direito Administrativo 5
Atualidades 5
Conhecimentos Específicos 30
Redação Dissertação sobre tema geral 1
5.2. As Provas Objetivas constarão de questões de múltipla
escolha, com 5 (cinco) alternativas e apenas uma única resposta correta; os assuntos versarão sobre os programas contidos
no Anexo I, deste Edital.
5.3. A Prova de Redação versará sobre o desenvolvimento
de um tema a ser definido pela CETRO
5.4. As referidas Provas (Objetiva e de Redação) serão avaliadas conforme os critérios estabelecidos nos Capítulos VII e
VIII, deste edital.
VI - DA PRESTAÇÃO DAS PROVAS
6.1. As Provas serão realizadas na cidade de SÃO
PAULO/SP, na data prevista de 22 de março de 2009, observado o horário oficial de Brasília/DF.
6.1.1. Os locais e horários das provas serão comunicados
oportunamente por Edital de Convocação para as provas, a ser
publicado no DOE - Diário Oficial do Estado, pela Internet, no
endereço www.institutocetro.org.br e pelos Cartões Informativos
que serão encaminhados aos candidatos pelo Correio.
6.1.2. Não serão enviados cartões informativos de candidatos cujo endereço esteja incompleto ou sem indicação de CEP.
6.1.3. A comunicação feita por intermédio do Correio não
desobriga o candidato de acompanhar, pelo DOE - Diário Oficial
do Estado ou pelas listas que estarão disponíveis para consulta
na sede do Instituto CETRO, situada à Av. Paulista, 2001 - 13º
andar, São Paulo/SP, que poderão ser consultadas, de 2ª a 6ª
feira, no horário das 8h30min às 17h30min, ou pela internet, no
endereço www.institutocetro.org.br, a publicação do Edital de
convocação para realização das provas, não sendo aceita, sob
nenhuma hipótese, alegação de extravio ou não recebimento
do cartão informativo.
6.1.4. Não será permitida, em hipótese alguma, realização
das provas em outro dia, horário ou fora do local designado.
6.2. Os eventuais erros de digitação de nome, número de
documento de identidade, sexo, data de nascimento e outros
dados de qualificação do candidato deverão ser corrigidos
somente no dia das respectivas provas em formulário específico.
6.3. O candidato deverá comparecer ao local designado
para a prova com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos,
munido de:
a) Comprovante de inscrição;
b) Original de um dos documentos de identidade a seguir:
I. Cédula de Identidade: Carteira e/ou cédulas de identidades expedidas pelas Secretarias de Segurança, pelas Forças
Armadas, pela Polícia Militar, pelo Ministério das Relações
Exteriores; ou
II. Carteira de Trabalho e Previdência Social; ou
III. Certificado de Reservista; ou
IV. Passaporte; ou
V. Cédulas de Identidade fornecidas por Órgãos ou
Conselhos de Classe, que nos termos da lei federal, são aceitos
como documento de identidade (OAB, CRC, CRA e etc.); ou
VI. Carteira Nacional de Habilitação (com fotografia na
forma da Lei nº 9.503/97).
c) Caneta esferográfica de tinta azul ou preta.
d) Lápis preto nº 2 e borracha macia.
6.3.1. Os documentos apresentados deverão estar em perfeitas condições, de forma a permitir a identificação do candidato com clareza.
6.3.2. Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia de realização das provas, documento de identidade
original, por motivo de perda, roubo ou furto, deverá ser apresentado documento que ateste o registro da ocorrência em
órgão policial, expedido há, no máximo, quinze dias. Neste
caso o candidato será submetido à identificação especial, compreendendo coleta de assinaturas e de impressão digital em
formulário próprio.
6.3.3. A identificação especial também será exigida do candidato, cujo documento de identificação apresente dúvidas
relativas à fisionomia e/ou à assinatura do portador.
6.3.4. Não serão aceitos como documentos de identidade:
I. Cópia de documento de identidade, ainda que autenticada,
II. Comprovante de inscrição,
III. Certidão de nascimento,
IV. Título eleitoral,
V. Carteira de motorista (modelo antigo),
VI. Carteira de estudante,
VII. Carteira funcional sem valor de identidade, nem documentos ilegíveis, não identificáveis e/ou danificados.
6.4. No dia da realização das provas, na hipótese de o candidato não constar das listagens oficiais relativas aos locais de
prova estabelecidos no Edital de Convocação, o Instituto CETRO
procederá à inclusão do referido candidato, através de preenchimento de formulário específico, mediante a apresentação do
comprovante de inscrição.
6.4.1. A inclusão de que trata o item 6.4. será realizada de
forma condicional e será confirmada pelo Instituto CETRO, na
fase de Julgamento das Provas Objetivas, com o intuito de se
verificar a pertinência da referida inscrição.
6.4.2. Constatada a improcedência da inscrição de que
trata o item 6.4., a mesma será automaticamente cancelada,
sem direito a recurso, independentemente de qualquer formalidade, considerados nulos todos os atos dela decorrentes.
6.4.3. No dia da realização das provas, não será permitido
ao candidato entrar e/ou permanecer no local de exame com
armas ou aparelhos eletrônicos (calculadora, agenda eletrônica,
bip, gravador, notebook, pager, palmtop, receptor, telefone
celular, walkman, scanner, MP3 e outros equipamentos similares). O descumprimento desta instrução implicará a eliminação
do candidato, caracterizando-se tentativa de fraude.
6.4.3.1. Na ocorrência do funcionamento de qualquer tipo
de equipamento eletrônico durante a realização das provas
objetivas, o candidato será automaticamente eliminado do
Concurso Público.
6.4.4. Durante a realização das provas, não será permitida
nenhuma espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos, nem a utilização de livros, códigos, manuais, impressos
ou quaisquer anotações.
6.4.5. Não será admitido, durante as provas, o uso de
boné, lenço, chapéu, gorro ou qualquer outro acessório que
venha cobrir as orelhas do candidato.
6.4.6. Os candidatos que tiverem cabelos compridos deverão comparecer às provas de cabelos presos.
6.5. Quanto às Provas Objetivas:
6.5.1. Para a realização das provas objetivas, o candidato
lerá as questões no caderno de questões e marcará suas respostas na Folha de Respostas, com caneta esferográfica de tinta
azul ou preta. A Folha de Respostas é o único documento válido para correção.
6.5.1.1. Não serão computadas questões não respondidas,
nem questões que contenham mais de uma resposta (mesmo
que uma delas esteja correta) ou com emendas ou rasuras,
ainda que legíveis.
6.5.1.2. Não deverá ser feita nenhuma marca fora do
campo reservado às respostas ou assinatura, pois qualquer
marca poderá ser identificada pelas leitoras óticas, prejudicando o desempenho do candidato.
6.6. A prova de redação será realizada no mesmo dia da
prova objetiva.
6.6.1. A prova de redação será realizada, observando-se as
seguintes condições:
a) O candidato receberá caderno específico, no qual redigirá com caneta de tinta azul ou preta;
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b) A prova de redação deverá ser escrita a mão, em letra
legível, não sendo permitida a interferência e ou a participação
de outras pessoas;
c) O candidato que tenha solicitado condição especial para
realização das provas, realizará a prova acompanhado por um
fiscal indicado pelo Instituto CETRO, devidamente treinado, ao
qual deverá ditar, especificando integralmente o texto, a grafia
das palavras e os sinais gráficos de acentuação e pontuação.
d) A prova de redação não poderá ser assinada, rubricada,
ou conter, em outro local que não seja o cabeçalho das folhas
de textos definitivos, qualquer palavra ou marca que a identifique, sob pena de ser anulada. A detecção de qualquer marca
identificadora no espaço destinado à transcrição do texto definitivo acarretará a anulação da prova de redação, sendo atribuída nota zero.
e) O texto definitivo será o único documento válido para a
avaliação da prova de redação. A folha para rascunho é de
preenchimento facultativo e não vale para finalidade de avaliação.
6.7. As Folhas de Respostas dos candidatos serão personalizadas, sendo impossível à substituição.
6.8. Ao terminar a prova, o candidato entregará ao fiscal as
folhas de respostas e o caderno de questões, cedidos para a
execução da prova.
6.9. O candidato interessado em levar o seu caderno de
questões somente poderá retirar-se do local de realização das
provas no decurso dos últimos quinze minutos anteriores ao
horário determinado para o término das provas.
6.10. As provas escritas terão a duração de 4 horas e 30
minutos.
6.11. Iniciadas as provas, nenhum candidato poderá retirar-se da sala antes de decorridas duas horas de seu início.
6.12. Será automaticamente excluído do Concurso Público
o candidato que:
a) Apresentar-se após o fechamento dos portões ou fora
dos locais pré-determinados;
b) Não apresentar o documento de identidade exigido no
item 6.3., alínea “b”;
c) Não comparecer à realização da prova, seja qual for o
motivo alegado;
d) Ausentar-se da sala de provas sem o acompanhamento
do fiscal, ou antes, do tempo mínimo de permanência estabelecido no Item 6.11;
e) For surpreendido em comunicação com outro candidato
ou terceiros, verbalmente, por escrito ou por qualquer outro
meio de comunicação, ou utilizando-se de livros, notas, impressos e outros similares não permitidos;
f) For surpreendido portando calculadora, agenda eletrônica,
bip, gravador, notebook, pager, palmtop, receptor, telefone celular, walkman, scanner, MP3 e outros equipamentos similares;
g) Lançar mão de meios ilícitos para executar as provas;
h) Não devolver as Folhas de Respostas e o Caderno de
Questões, cedidos para realização das provas;
i) Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos ou
agir com descortesia em relação a quaisquer dos examinadores,
executores e seus auxiliares, ou autoridades presentes;
j) Fizer anotação de informações relativas às suas respostas fora dos meios permitidos;
k) Ausentar-se da sala de provas, a qualquer tempo, portando as folhas de respostas e/ou cadernos de questões;
l) Não cumprir as instruções contidas no caderno de questões de provas e nas folhas de respostas;
m) Utilizar ou tentar utilizar meios fraudulentos ou ilegais
para obter aprovação própria ou de terceiros, em qualquer
etapa do Concurso Público.
6.13. O Instituto CETRO, objetivando garantir a lisura e a
idoneidade do Concurso Público, solicitará aos referidos candidatos, quando da aplicação das provas, que registrem na folha
de respostas personalizada a sua assinatura em campo específico por três vezes.
6.14. Os gabaritos considerados como corretos, serão
divulgados no endereço eletrônico www.institutocetro.org.br,
em data a ser comunicada no dia da realização das provas. Os
referidos gabaritos também estarão disponíveis para consulta
na sede do Instituto CETRO, situado à Av. Paulista, 2001 - 13º
andar, São Paulo/SP.
6.15. Constatado, após as provas, por meio eletrônico,
estatístico, visual, grafológico ou por investigação policial, ter o
candidato utilizado processos ilícitos, suas provas serão anuladas e ele será automaticamente eliminado do Concurso Público.
6.16. Sob nenhuma hipótese será concedida prorrogação
do tempo previsto para a aplicação das provas para o candidato que se afastar da sala de provas, ainda que acompanhado
pelo fiscal.
6.17. A condição de saúde do candidato no dia da aplicação da prova será de sua exclusiva responsabilidade.
6.17.1. Ocorrendo alguma situação de emergência o candidato será encaminhado para atendimento médico local ou ao
médico de sua confiança. A equipe de Coordenadores responsáveis pela aplicação das provas dará todo apoio que for necessário.
6.17.2. Caso exista a necessidade do candidato se ausentar para atendimento médico ou hospitalar, o mesmo não poderá retornar ao local de sua prova, sendo eliminado do concurso.
6.18. No dia da realização das provas, não serão fornecidas, por qualquer membro da equipe de aplicação e/ou pelas
autoridades presentes, informações referentes ao conteúdo
e/ou critérios de avaliação/classificação.
VII - DO JULGAMENTO DA PROVA OBJETIVA
7.1. As Provas Objetivas serão estatisticamente avaliadas
de acordo com o desempenho do grupo a elas submetido.
7.2. Considera-se grupo o total de candidatos presentes às
provas.
7.3. Na avaliação da prova, será utilizado o escore padronizado, com média igual a 50 (cinqüenta) e desvio padrão igual
a 10 (dez).
7.4. A nota obtida pelo candidato, resultará da diferença
entre o seu escore bruto e a média do grupo, dividida pelo desvio padrão da distribuição, multiplicada por 10 (dez) e acrescida de 50 (cinqüenta).
Fórmula utilizada:
EP = x 10 + 50
Considerando-se:
= Média de acertos do grupo
A = Número de acertos do candidato
S = Desvio padrão
EP = Escore padronizado
7.5. O total de pontos de cada candidato será igual ao total
de pontos obtidos na prova.
7.6. Considera-se habilitado nas Provas Objetivas o candidato que obtiver total de pontos igual ou superior a 50 (cinqüenta).
7.7. O candidato não habilitado na prova objetiva será eliminado do Concurso Público.
VIII - DO JULGAMENTO DA PROVA DE REDAÇÃO
8.1. Somente serão corrigidas as provas de redação dos primeiros 300 (trezentos) candidatos habilitados e melhor classificados na prova objetiva, observando-se a ordem de classificação.
8.1.1. Os demais candidatos cuja prova de redação não foi
corrigida serão eliminados deste Concurso Público.
8.2. A prova de redação constará de dissertação sobre um
tema geral, formulado pela banca examinadora.
8.2.1. A prova de redação terá valor máximo de 20 pontos.
8.3. A prova de redação será avaliada considerando:
a) Norma culta: o candidato deverá demonstrar domínio da
norma culta da língua escrita.
b) Tema e texto: o texto produzido deverá obedecer à proposta quanto ao tipo dissertativo-argumentativo e quanto ao
tema proposto. Qualquer dos desvios repercutirá na desconsideração do texto.
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c) Coesão e coerência: o candidato deverá selecionar argumentos e organizá-los, articulando as partes do texto e utilizando os recursos coesivos adequadamente.
8.4. Será atribuída nota zero à prova de redação nos
seguintes casos:
a) Fugir à proposta apresentada.
b) Apresentar textos sob forma não articulada verbalmente (apenas com desenhos, números e palavras soltas em forma
de verso).
c) For assinada fora do local apropriado.
d) Apresentar qualquer sinal que, de alguma forma, possibilite a identificação do candidato.
e) For escrita a lápis, em parte ou na sua totalidade.
f) Estiver em branco.
g) Apresentar letra ilegível.
8.5. A folha para rascunho no caderno de provas é de
preenchimento facultativo. Em hipótese alguma, o rascunho
elaborado pelo candidato será considerado na correção da
prova de redação, pela banca examinadora.
8.6. A prova de redação terá caráter classificatório e será
avaliada na escala de 0 (zero) a 20 (vinte) pontos.
IX - DA CLASSIFICAÇÃO FINAL DOS CANDIDATOS
9.1. A Nota Final de cada candidato no Concurso Público
será igual ao total dos pontos obtidos na prova objetiva acrescidos dos pontos obtidos na prova de redação, de acordo com
os critérios estabelecidos no Capítulo VII e VIII deste Edital.
9.2. Os candidatos serão classificados por ordem decrescente, da nota final, em listas de classificação.
9.3. O resultado do Concurso Público estará disponível,
para consulta, no endereço eletrônico do Instituto CETRO,
www.institutocetro.org.br, na sede da SECRETARIA DE ESTADO
DA CULTURA situada na Rua Mauá, 51, no Bairro da Luz, São
Paulo/SP e na sede do Instituto CETRO, situado na Av. Paulista,
2001, 13º andar, São Paulo/SP, cabendo recurso nos termos do
Capítulo X - DOS RECURSOS, deste edital.
9.4. Após o julgamento dos recursos eventualmente interpostos, será publicada lista de Classificação Final, não cabendo
mais recursos.
9.5. A lista de classificados do Concurso Público será publicada no endereço eletrônico www.institutocetro.org.br e no DOE Diário Oficial do Estado e estará disponível na sede da SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA, situada na Rua Mauá, 51, Bairro
da Luz - São Paulo/SP e na sede do Instituto CETRO Concurso
Públicos situado na Av. Paulista, 2001, 13º andar, São Paulo/SP.
9.5.1. Serão publicados no Diário Oficial do Estado - DOE
somente os resultados dos candidatos que tiveram as suas provas objetivas e de redação avaliadas e que lograram classificação no Concurso Público. Os resultados publicados no Diário
Oficial do Estado - DOE conterão o nome do candidato, número de inscrição do candidato, total de pontos e classificação.
9.5.2. Os demais candidatos poderão consultar as suas
notas em listas que estarão afixadas na sede da SECRETARIA
DE ESTADO DA CULTURA, na sede do Instituto CETRO ou na
internet no endereço www.institutocetro.org.br.
9.5.3. O resultado geral do Concurso Público poderá ser
consultado no endereço eletrônico www.institutocetro.org.br,
pelo prazo de 3 (três) meses, a contar da data de publicação da
Classificação Final.
9.6. No caso de igualdade na classificação final, dar-se-á
preferência sucessivamente ao candidato:
a) com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, até o
último dia de inscrição neste Concurso Público, na forma do disposto no parágrafo único do art. 27 da Lei Federal nº 10.741, de
01 de outubro de 2003 (Estatuto do idoso).
b) Que obtiver maior número de acertos na prova de
conhecimentos específicos;
c) Que obtiver maior número de acertos na prova de língua
portuguesa;
d) Que obtiver maior pontuação na prova de redação;
e) Tiver maior idade.
X - DOS RECURSOS
10.1. Será admitido recurso quanto à realização das provas
objetivas, divulgação dos gabaritos e publicação da classificação prévia, inclusive dos desempates.
10.2. Os recursos poderão ser interpostos no prazo máximo de:
a) 2 (dois) dias úteis, a contar da data da realização das
provas objetivas.
b) 2 (dois) dias úteis, a contar da data de divulgação dos
gabaritos oficiais do Concurso Público.
c) 2 (dois) dias úteis, a contar da data de publicação da
classificação prévia, inclusive dos desempates.
10.3. Os recursos interpostos que não se refiram especificamente aos eventos indicados no item 10.2 não serão apreciados.
10.4. Admitir-se-á um único recurso por candidato, para
cada evento indicado no item 10.1., bem como um único recurso para cada questão.
10.5. O recurso deverá ser individual e devidamente fundamentado; deverá ser apresentado em formulário próprio,
contendo o nome do Concurso Público, nome e assinatura do
candidato, número de inscrição, cargo, endereço e telefone de
contato e o seu questionamento, conforme modelo a seguir.
MODELO DE RECURSO
Instrução:
O candidato deverá indicar, obrigatoriamente, o código e o
nome do cargo para o qual está concorrendo, a fase do
Concurso Público a que se refere o recurso, o número da questão objeto do recurso (quando for o caso), o gabarito publicado
pelo Instituto CETRO (quando for o caso), a sua resposta (quando for o caso) e a sua argumentação fundamentada.
Quando o recurso for referente ao enunciado da questão, o
candidato deverá indicar o número da questão a que se refere
o enunciado e a sua argumentação fundamentada.
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA DO GOVERNO DE
SÃO PAULO
CONCURSO PÚBLICO 01/2008
NOME DO CANDIDATO:
NÚMERO DE INSCRIÇÃO:
CARGO (código e nome):
FASE DO CONCURSO PÚBLICO A QUE SE REFERE O
RECURSO:
NÚMERO DA QUESTÃO: (QUANDO FOR O CASO)
GABARITO DO INSTITUTO CETRO: (QUANDO FOR O CASO)
RESPOSTA DO CANDIDATO: (QUANDO FOR O CASO)
ARGUMENTAÇÃO DO CANDIDATO:
10.6. Os recursos deverão ser encaminhados diretamente
ao Instituto CETRO, aos cuidados do Departamento de
Concursos, pessoalmente, ou por SEDEX, de 2ª a 6ª feira, no
horário das 09 às 17 horas, no endereço: Av. Paulista, 2001, 13º
andar - CEP 01311-300 - Cerqueira César - São Paulo - Capital.
Quando o recurso for encaminhado via SEDEX, o candidato
deverá identificar no Envelope o nome do Concurso Público.
10.7. A interposição dos recursos não obsta o regular
andamento do cronograma do Concurso Público.
10.8. O recurso deverá estar digitado ou datilografado, não
sendo aceitos recursos interpostos por via postal, fac-símile,
telex, telegrama, internet ou outro meio que não seja o estabelecido no Item 10.6.
10.9. O ponto relativo a uma questão eventualmente anulada será atribuído a todos os candidatos.
10.10. Caso haja procedência de recurso interposto dentro
das especificações, poderá eventualmente alterar-se a classificação inicial, obtida pelo candidato, para uma classificação superior ou inferior ou ainda poderá ocorrer à desclassificação do
candidato que não obtiver nota mínima exigida para aprovação.
10.11. Depois de julgados todos os recursos interpostos,
será publicado o resultado do Concurso Público, com as alterações ocorridas em face do disposto no item 10.10.

Diário Oficial Poder Executivo - Seção I
10.12. Não serão apreciados os Recursos que forem apresentados:
a) Em desacordo com as especificações contidas neste
capítulo;
b) Fora do prazo estabelecido;
c) Sem fundamentação lógica e consistente; e
d) Com argumentação idêntica a outros recursos.
10.13. Em hipótese alguma será aceita revisão de recurso,
réplica do recurso ou recurso de gabarito final definitivo.
10.14. O Instituto CETRO, por meio da sua banca examinadora, constitui última instância para recurso, sendo soberano em
suas decisões, razão pela qual não caberão recursos adicionais.
XI - DA HOMOLOGAÇÃO
11. O resultado do Concurso Público será homologado pela
Secretaria de Cultura do Governo do Estado de São Paulo,
mediante publicação no Diário Oficial do Estado - DOE.
XII - DA NOMEAÇÃO
12.1. A nomeação obedecerá rigorosamente à ordem de
classificação dos candidatos, observada a necessidade da
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA.
12.2. A aprovação no presente concurso gera, para o candidato, apenas a expectativa de direito à nomeação. A SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA reserva-se o direito de proceder às
nomeações, em número que atenda ao interesse e às necessidades do serviço, dentro do prazo de validade do concurso.
12.3. Por ocasião da convocação que antecede a posse, os
candidatos classificados deverão apresentar documentos originais, acompanhados de uma cópia que comprovem os requisitos para provimento e que deram condições de inscrição, estabelecidos no presente Edital.
12.3.1. Os candidatos serão convocados por meio de telegrama. A omissão do candidato ou sua negação expressa será
entendida como desistência da convocação, ensejando à
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA ao chamamento do candidato seguinte na lista final de classificação.
12.4. Após a publicação da nomeação no Diário Oficial do
Estado, os candidatos deverão comparecer no Departamento de
Recursos Humanos da Secretaria de Estado da Cultura, para
comprovar o atendimento dos requisitos que deram condições
para participação neste concurso e para apresentação dos
documentos originais acompanhados de cópias reprográficas,
às suas expensas, discriminadas a seguir: Cédula de Identidade
- RG; Título de Eleitor com comprovante de votação (2 turnos,
se for o caso) na última eleição ou Declaração do TRE; Certidão
de Nascimento, se solteiro, ou de Casamento; Certificado de
Reservista ou Dispensa de Incorporação quando do sexo masculino; 2 (duas) fotos 3x4 recentes; Inscrição no PIS/PASEP ou
declaração de firma anterior, informando não haver feito o
cadastro; Cadastro de Pessoa Física - CPF/CIC; Comprovante de
Residência; Comprovantes da escolaridade exigida: diploma de
nível superior, devidamente registrado no Ministério de
Educação e Cultura - MEC e/ou Conselho Regional.
12.5. Na data de sua apresentação o candidato nomeado será
encaminhado pelo Departamento de Recursos Humanos da
Secretaria da Cultura ao Departamento de Perícias Médicas do
Estado, a fim de se submeter à avaliação médica oficial (laudo para
posse), observadas as condições previstas nas instruções e legislação vigente para posse e exercício no cargo, a fim de ser emitido o
Certificado de Sanidade e Capacidade Física para Ingresso, nos termos do artigo 47 da Lei 10.261/68 - EFP e LC 683/92.
12.6. Para se submeter a avaliação médica oficial de que
trata o item anterior, o candidato nomeado deverá, no dia e
hora marcado para esta avaliação, apresentar os seguintes exames médicos recentes (no máximo de 3 meses) relativos a:
a-) exames laboratoriais: hemograma completo, glicemia
de jejum, PSA prostático (para homens acima de 40 anos de
idade), TGO-TGP-Gama GT, uréia e creatinina, àcido úrico,
urina tipo I;
b-) ECG (eletrocardiograma);
c-) Raio X de tórax;
d-) Colposcopia e colpocitologia oncótica (mulheres acima
de 25 anos ou com vida sexual ativa)
e-) Mamografia (mulheres acima de 40 anos de idade)
12.7. Caso haja necessidade, a SECRETARIA DE ESTADO DA
CULTURA poderá solicitar outros documentos complementares.
12.8. Não serão aceitos, no ato da posse, protocolos ou
cópias dos documentos exigidos. As cópias somente serão aceitas se estiverem acompanhadas do original.
12.9 Na hipótese de o candidato não comparecer para a
Sessão de Anuência de Vaga dentro do estipulado no subitem
12.4 será automaticamente eliminado do concurso.
12.10 O candidato habilitado que fizer, em qualquer documento, declarações falsas, inexatas ou não possuir os requisitos
exigidos no edital, até a data limite para a posse e apresentação da documentação, não poderá assumir o cargo.
XIII - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
13.1. A inscrição do candidato implicará o conhecimento
das presentes instruções e a tácita aceitação das condições do
concurso, tais como se acham estabelecidas no Edital e nas normas legais pertinentes, bem como em eventuais aditamentos e
instruções específicas para a realização do certame, acerca das
quais não poderá alegar desconhecimento.
13.2. A convocação para a realização das provas objetivas
e resultados finais referentes ao presente concurso, serão publicados no Diário Oficial do Estado - DOE. É de responsabilidade
do candidato acompanhar estas publicações.
13.3. Não será fornecido ao candidato, pela SECRETARIA
DE ESTADO DA CULTURA, qualquer documento comprobatório
de classificação no concurso, valendo para esse fim, a homologação publicada no Diário Oficial do Estado - DOE.
13.4. A inexatidão das afirmativas e/ou irregularidades dos
documentos apresentados, mesmo que verificadas a qualquer
tempo, em especial na ocasião da posse, acarretarão a nulidade da nomeação, com todas as suas decorrências, sem prejuízo
de medidas de ordem administrativa, civil e criminal.
13.5. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos enquanto não consumada a
providência ou evento que lhe disser respeito, circunstância que
será mencionada em Edital ou aviso a ser publicado no Diário
Oficial do Estado - DOE.
13.6. O candidato se obriga a manter atualizado o endereço perante o Instituto CETRO, situado na Av. Paulista, 2001 - 13º
andar - São Paulo/SP, CEP 01311-300, até a data de publicação
da homologação dos resultados e, após esta data, junto a
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA, situada na Rua Mauá,
51, 3º andar, sala 308, Bairro da Luz - São Paulo/SP - CEP 01028900, aos cuidados do Departamento de Recursos Humanos,
através de correspondência com aviso de recebimento.
13.7. É de responsabilidade do candidato manter atualizados seu endereço e telefone, até que se expire o prazo de validade do concurso, para viabilizar os contatos necessários, sob
pena de, quando for chamado, perder o prazo para tomar
admissão, caso não seja localizado.
13.8. A SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA e o Instituto
CETRO não se responsabilizam por eventuais prejuízos ao candidato decorrentes de:
13.8.1. Endereço não atualizado.
13.8.2. Endereço de difícil acesso.
13.8.3. Correspondência devolvida pela ECT por razões
diversas de fornecimento e/ou endereço errado do candidato.
13.8.4. Correspondência recebida por terceiros.
13.9. As despesas relativas à participação do candidato no
concurso e à apresentação para posse e exercício correrão a
expensas do próprio candidato.
13.10. A SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA e o Instituto
CETRO não se responsabilizam por quaisquer cursos, textos,
apostilas e outras publicações referentes a este concurso.

13.11. Todos os cálculos descritos neste edital serão realizados com duas casas decimais, arredondando-se para cima
sempre que a terceira casa decimal for maior ou igual a cinco.
13.12. A legislação indicada no ANEXO I - CONTEÚDO
PROGRAMÁTICO inclui eventuais alterações posteriores, ainda
que não expressamente mencionadas. Considerar-se-á, para
efeito de aplicação e correção das provas, a legislação vigente
até a data de publicação deste Edital.
13.13. A realização do certame será feita sob exclusiva responsabilidade do Instituto CETRO.
13.14. Caberá ao SECRETÁRIO DE ESTADO DA CULTURA a
homologação dos resultados finais do concurso.
São Paulo, 14 de janeiro de 2009.
ANEXO I - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
LÍNGUA PORTUGUESA - 10 questões
Ortografia Oficial. Frase, oração e período: termos da oração, períodos simples e composto. Concordâncias verbal e
nominal. Regências verbal e nominal. Colocação dos termos na
oração e das orações no período. Colocação dos pronomes oblíquos e átonos. Pontuação. Crase. Interpretação de texto.
RACIOCÍNIO LÓGICO - 5 questões
Visão espacial. Raciocínio lógico: estrutura lógica de relações arbitrárias entre pessoas, lugares, objetos ou eventos fictícios. Deduzir novas informações das relações fornecidas e avaliar
as condições usadas para estabelecer a estrutura daquelas relações. Compreensão e elaboração da lógica das situações por
meio de raciocínio verbal. Raciocínio matemático (que envolva,
dentre outros, conjuntos numéricos racionais e reais - operações,
propriedades, problemas envolvendo as quatro operações nas
formas fracionária e decimal; conjuntos numéricos complexos;
números e grandezas proporcionais; razão e proporção; divisão
proporcional; regra de três simples e composta; porcentagem).
Raciocínio seqüencial. Orientações espacial e temporal.
Formação de conceitos. Discriminação de elementos.
Compreensão do processo lógico que, a partir de um conjunto de
hipóteses, conduz, de forma válida, a conclusões determinadas.
NOÇÕES DE INFORMÁTICA - 5 questões
Conhecimentos sobre princípios básicos de informática.
Microsoft Windows XP. MS Office 2003: Word e Excel.
Conhecimentos Gerais de AutoCAD.
NOÇÕES DE DIREITO ADMINISTRATIVO - 5 questões
Princípios constitucionais do Direito Administrativo brasileiro. Organização administrativa: administração direta e indireta; autarquias, fundações públicas, empresas públicas; sociedades de economia mista; entidades paraestatais. Atos administrativos: conceito, requisitos, elementos, pressupostos e classificação; vinculação e discricionariedade; revogação e invalidação. Licitação: conceito, finalidades, princípios e objeto; obrigatoriedade, dispensa, inexigibilidade e vedação; modalidades;
procedimento, revogação e anulação; sanções; normas gerais
de licitação. Contratos administrativos: conceito, peculiaridades
e interpretação; formalização; execução; inexecução, revisão e
rescisão. Agentes públicos: servidores públicos; organização do
serviço público; normas constitucionais concernentes aos servidores públicos; Responsabilidade civil, penal e administrativa
do servidor. Serviços públicos: conceito e classificação; regulamentação e controle; requisitos dos serviços e direitos do usuário; competência para prestação do serviço; serviços delegados
a particulares; concessões, permissões e autorizações; convênios e consórcios administrativos. Organizações Sociais - OS e
Organizações das Sociedades Civis de Interesse Público - OSCIP.
ATUALIDADES - 5 questões
Fatos e notícias locais, nacionais e internacionais veiculados nos últimos 6 (seis) meses, a contar da data de realização
da prova, em meios de comunicação de massa, como jornais,
rádios e televisão. Elementos de política brasileira. Cultura e
sociedade: música, literatura, artes, arquitetura, rádio, cinema,
teatro, jornais, revistas e televisão. Descobertas e inovações
científicas na atualidade e seus impactos na sociedade contemporânea. Meio ambiente e cidadania: problemas, políticas
públicas, aspectos locais e globais.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - 30 questões
Conhecimentos gerais de Arquitetura e Urbanismo. Projeto
de arquitetura: etapas de elaboração do projeto. Representação
gráfica em arquitetura. Estudos de viabilidade técnico-financeiro. Acompanhamento e gerenciamento de orçamento, materiais
e serviços de obras. Gestão de Projetos. Coordenação de projetos complementares de arquitetura. Técnicas construtivas tradicionais e modernas. Práticas projetuais para a preservação, conservação, restauração, reconstrução, reabilitação e reutilização
de edificações, conjuntos e cidades. Legislação urbanística e
ambiental. Normas técnicas. Urbanismo: origens e definição do
desenho urbano. Métodos e técnicas de desenho de projeto
urbano. Noções de sistemas cartográficos e de geoprocessamento. Estruturas e ordenação do espaço edificado na paisagem
urbana. Planejamento Urbano. Parcelamento, uso e ocupação
do solo, zoneamento. Domínio público e privado. Gestão urbana
e instrumentos de gestão: plano diretor, análises de impactos
ambientais urbanos, licenciamento ambiental, instrumentos
econômicos e administrativos. Sustentabilidade urbana. Sítio
natural. Estrutura Urbana. História da Arquitetura Geral. História
da Arquitetura Brasileira. Patrimônio Cultural: noção de monumento e de patrimônio histórico na sua relação com a história,
a memória e o tempo. A constituição de patrimônios históricos
e artísticos nacionais. O patrimônio cultural no Estado de São
Paulo. Teoria de restauro. Cartas patrimoniais. Ética profissional.
(Dias 15, 16 e 17/1/09)

DESENVOLVIMENTO
CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO
TECNOLÓGICA PAULA SOUZA
*
.ETEC PROF. ARMANDO BAYEUX DA SILVA - RIO CLARO
Concurso Público de Docentes - Edital nº 036/01/2009 Processo nº 00005405/2009.
EDITAL DE RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE ABERTURA DE
INSCRIÇÕES PARA CONCURSO DE DOCENTES, PUBLICADO NO
DOE DE 06/01/2009, SEÇÃO I, PÁGINA 82.
Inciso III- DAS INSCRIÇÕES E CONDIÇÕES, subitem 2.6.3.
ONDE SE LÊ: taxa no valor de R$ 30,00 (trinta reais)...
LEIA-SE: taxa no valor de R$ 10,00 (dez reais)...
*
ETEC PROFESSOR FRANCISCO DOS SANTOS
SÃO SIMÃO
Concurso Público de Docentes - Edital nº 057/01/2008 Processo nº 5096/2008
DESPACHO DO DIRETOR DE ESCOLA TÉCNICA SUBSTITUTO DE
14/01/2009
O Diretor de Escola Técnica Substituto da ETEC Professor
Francisco dos Santos, no uso das atribuições conferidas por
meio da Portaria CEETEPS-178, de 21, publicada no D.O.E. de
22/07/2008, HOMOLOGA os Concursos Públicos de Docentes
nos componentes curriculares: 1.Desenvolvimento de
Software II; 2. Matemática; e nos grupos de componentes curriculares: 3. Instalação e Manutenção de Computadores I;
Instalação e Manutenção de Computadores II.
*
ETEC DE AVARÉ - AVARÉ
CONCURSO PÚBLICO DE DOCENTES - EDITAL Nº
145/02/2008 - PROCESSO Nº 3585/2008.
DESPACHO DO DIRETOR DE ESCOLA TÉCNICA DE
14/01/2009
O Diretor de Escola Técnica da ETEC de Avaré, no uso das
atribuições conferidas por meio da Portaria CEETEPS-178, de

quinta-feira, 15 de janeiro de 2009
21, publicada no DOE de 22/07/2008, HOMOLOGA o Concurso
Público de Docentes, no componente curricular: 1. Artes.
*
ETEC VASCO ANTONIO VENCHIARUTTI - JUNDIAÍ
CLASSE DESCENTRALIZADA DE CAMPO LIMPO PAULISTA
CONCURSO PÚBLICO DE DOCENTES - EDITAL Nº 008 / 03 /
2008 PROCESSO Nº 5047 / 2008
DESPACHO DO DIRETOR DE ESCOLA TÉCNICA DE 14 / 01 / 2009
O Diretor de Escola Técnica da ETEC VASCO ANTONIO
VENCHIARUTTI no uso das atribuições conferidas por meio da
Portaria CEETEPS-178, de 21, publicada no DOE de 22/07/2008,
HOMOLOGA o Concurso Público de Docentes para a Classe
Descentralizada de Campo Limpo Paulista, nos componentes
curriculares: 1. Geografia; 2. Química; 3. Instrumentação
Aplicada I; 7. Assistência à Saúde da Mulher e da Criança I; e
no grupo de componentes curriculares 9. Procedimentos
Básicos de Enfermagem I; Recuperação e Reabilitação em
Enfermagem Clínica e Enfermagem Cirúrgica I.
Considerando, ainda, a ocorrência de candidatos não
aprovados, no componente curricular 4. Instalações de
Sistemas Industriais I; a não ocorrência de inscrições nos componentes curriculares 5. Processos Industriais I; 6. Saúde e
Segurança do Trabalho; 8. Educação para Saúde I, ENCERRA os
aludidos certames.
*
ETEC GINO REZAGHI - CAJAMAR
CONCURSO PÚBLICO DE DOCENTES - EDITAL Nº
191/01/2008 - PROCESSO CEETEPS Nº 5044 / 2008.
EDITAL DE RETIFICAÇÃO DO RESULTADO DA PROVA
DIDÁTICA, PROVA DE TÍTULOS E CLASSIFICAÇÃO FINAL,
PUBLICADO NO DOE DE 09 / 01 / 2009, SEÇÃO I, PÁGINAS 95.
ONDE SE LÊ:
Componente Curricular: 1 SISTEMAS ORÇAMENTÁRIOS
LEIA-SE:
Componente Curricular: 1 SISTEMAS ECONÔMICOS
*
RETIFICAÇÃO
FACULDADE DE TECNOLOGIA DE JABOTICABAL
NO EDITAL DE REABERTURA Nº 0123/2009, DE INSCRIÇÕES PARA CONCURSO PÚBLICO DOCENTE, POR TEMPO
INDETERMINADO, PARA A FACULDADE DE TECNOLOGIA DE
JABOTICABAL, DO CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA SOUZA - PROCESSO CEETEPS Nº 4952/2008,
publicado no DOE de 13/01/2009, Seção I, página 67:
Onde se lê:
III. PRAZO DAS INSCRIÇÕES
15 (quinze) dias corridos, contados a partir da publicação
deste Edital, das 14 horas às 21 hora, prorrogáveis automaticamente por mais 15 (quinze) dias, caso não haja candidatos inscritos, observados os mesmos horários. Não haverá atendimentos aos sábados e domingos, apesar desses dias serem computados no prazo.
Leia-se:
III. PRAZO DAS INSCRIÇÕES
15 (quinze) dias corridos, contados a partir da publicação
deste Edital, das 13 horas às 18 horas, prorrogáveis automaticamente por mais 15 (quinze) dias, caso não haja candidatos
inscritos, observados os mesmos horários. Não haverá atendimentos aos sábados e domingos, apesar desses dias serem
computados no prazo.
FACULDADE DE TECNOLOGIA DE SÃO PAULO
EDITAL DE ABERTURA Nº 0131/2009 DE INSCRIÇÕES PARA
CONCURSO PÚBLICO DOCENTE POR TEMPO DETERMINADO
PARA A FACULDADE DE TECNOLOGIA DE SÃO PAULO DO CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA SOUZA PROCESSO CEETEPS Nº 5332/2008.
Acham-se abertas inscrições para o Concurso Público por
Tempo Determinado, para preenchimento de função de
Professor Assistente I a ser exercido na Faculdade de
Tecnologia de São Paulo, sob o regime da CLT e legislação complementar, com um valor de hora aula de R$ 18,00.
O Concurso Público será regido pelo Regimento do Centro
Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza, aprovado pelo
Decreto 17.027-81, com as alterações baixadas pelo Decreto
43.064-98, pelo Regimento Unificado das FATECs; pelas
Deliberações CEE 50/2005, CEE 55/2006 e CEE 56/2006, pela
Deliberação CEETEPS 8/2008 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 Turismo e Hospitalidade
2. Área da Disciplina: Economia
3. Preenchimento das disciplinas:
3.1. Disciplina A: Estatística e Análise Mercadológica - 02
(duas) horas-aula
4. Atribuição de carga horária semanal de 03 (três) horasaula, sendo 02 (duas) horas-aula em sala-de-aula e 01 (uma)
hora-aula para atividades extra-classe, conforme detalhado no
Item 2 do Inciso VIII deste Edital.
5. Número de Vagas: 01 (uma) vaga.
II. DAS INSCRIÇÕES
Local: Faculdade de Tecnologia de São Paulo
Endereço: Av. Tiradentes, 615 - 6º andar, Bloco B - Bairro
Bom Retiro - São Paulo-SP
Telefone: 11 3322-2239
Seção: Assistência Técnica para Assuntos Docentes
III. PRAZO DAS INSCRIÇÕES
15 (quinze) dias corridos, contados a partir da publicação
deste Edital, das 10 às 12 horas e das 14 às 17 horas, prorrogáveis automaticamente por mais 15 (quinze) dias, caso não
haja candidatos inscritos, observados os mesmos horários. Não
haverá atendimentos aos sábados e domingos, apesar desses
dias serem computados no prazo.
IV. CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÕES
1. Possuir cédula de identidade ou cédula de identidade
com visto permanente, no caso de estrangeiro.
2. Quando do sexo masculino, possuir documento que
comprove 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 equivalente), em nível técnico, ou;
4.3. Ser graduado e possuir experiência profissional relevante 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 solicitação ou, cédula de identidade com visto permanente no caso de
estrangeiro.

