
sexta-feira, 10 de junho de 2022 Diário Ofi cial Poder Executivo - Seção I São Paulo, 132 (114) – 277

Artes, contendo dados pessoais e Área de conhecimento a que 
concorre, acompanhado dos seguintes documentos:

I. Documento de identificação (RG, RNE ou passaporte) 
frente e verso;

II. CPF (para candidatos brasileiros) frente e verso;
III. Prova de que é portador do título de Doutor (frente 

e verso), outorgado ou reconhecido pela USP ou de validade 
nacional.

IV. Comprovação de vacinação contra a Covid-19 (esquema 
vacinal completo) e de eventuais doses de reforço.

2.1. Não serão recebidas inscrições pelo correio, e-mail, fax, 
ou qualquer outro meio.

2.2. No ato da inscrição, os candidatos portadores de 
necessidades especiais deverão apresentar solicitação para que 
se providenciem as condições necessárias para a realização 
das provas.

2.3. Para fins do inciso III, não serão aceitas atas de defesa 
sem informação sobre homologação quando a concessão do 
título de Doutor depender dessa providência no âmbito da 
Instituição de Ensino emissora, ficando o candidato desde já 
ciente de que neste caso a ausência de comprovação sobre tal 
homologação implicará o indeferimento de sua inscrição.

2.4. Para fins do inciso IV, ressalvado o disposto no subitem 
2.5, serão aceitos como comprovante:

2.4.1. o cartão físico de vacinação fornecido no posto onde 
a pessoa foi vacinada;

2.4.2. o certificado nacional de vacinação de Covid-19, dis-
ponível no aplicativo ou na versão web do Conecte SUS Cidadão 
(https://conectesus.saude.gov.br/home);

2.4.3. o certificado digital de vacinação contra a Covid-19 
disponível no aplicativo Poupatempo Digital;

2.4.4. eventuais passaportes da vacina instituídos pelo 
Poder Público, desde que seja possível verificar sua autentici-
dade.

2.5. Excepcionalmente, caso o candidato esteja dispensado 
de receber vacinas contra a Covid-19 por razões médicas, deverá 
apresentar documentação apta a comprovar a dispensa, a qual 
será analisada pelas instâncias competentes da Universidade, 
indeferindo-se a inscrição na hipótese de a documentação não 
se prestar à dispensa pretendida.

2.6. É de integral responsabilidade do candidato a realiza-
ção do upload de cada um de seus documentos no campo espe-
cífico indicado pelo sistema constante do link https://uspdigital.
usp.br/gr/admissao, ficando o candidato desde já ciente de que 
a realização de upload de documentos em ordem diversa da ali 
estabelecida implicará o indeferimento de sua inscrição.

2.7. É de integral responsabilidade do candidato a apresen-
tação de seus documentos em sua inteireza (frente e verso) e em 
arquivo legível, ficando o candidato desde já ciente de que, se 
não sanar durante o prazo de inscrições eventual irregularidade 
de upload de documento incompleto ou ilegível, sua inscrição 
será indeferida.

2.8. Não será admitida a apresentação extemporânea de 
documentos pelo candidato, ainda que em grau de recurso.

3. O processo seletivo terá validade imediata, exaurindo-se 
com a eventual contratação do(s) aprovado(s).

4. Atribuição da função: o candidato aprovado, ao ser con-
tratado, deverá ministrar as seguintes disciplinas:

I. CJE-0601 – Laboratório de Jornalismo – Revista
II. CJE- 0469 – História do Jornalismo I
III. CJE-0442 – História do Jornalismo II
5. A seleção será realizada seguindo critérios objetivos, por 

meio de atribuição de notas em provas, que serão realizadas em 
uma única fase, na seguinte conformidade:

I. Prova Escrita (peso 2)
II. Prova Didática (peso 3)
5.1. A prova escrita, que versará sobre o programa base do 

processo seletivo, será realizada de acordo com o disposto no 
artigo 139 e seu parágrafo único do Regimento Geral da USP.

5.1.1. A Comissão de Seleção organizará uma lista de dez 
pontos, com base no programa do processo seletivo e dela dará 
conhecimento aos candidatos, 24 (vinte e quatro) horas antes 
do sorteio do ponto, sendo permitido exigir-se dos candidatos a 
realização de outras atividades nesse período.

5.1.2. Sorteado o ponto, inicia-se o prazo improrrogável de 
cinco horas de duração da prova.

5.1.3. Durante sessenta minutos, após o sorteio, será 
permitida a consulta a livros, periódicos e outros documentos 
bibliográficos de uso público, não em meio eletrônico, que o 
candidato tiver levado para o local da prova, do qual não lhe 
será permitido ausentar-se durante esse período.

5.1.4. As anotações efetuadas durante o período de con-
sulta poderão ser utilizadas no decorrer da prova, devendo ser 
feitas em papel rubricado pela Comissão de Seleção e anexadas 
ao texto final.

5.1.5. A prova, que será lida em sessão pública pelo candi-
dato, deverá ser reproduzida em cópias que serão entregues aos 
membros da Comissão de Seleção, ao se abrir a sessão;

5.1.6. Cada prova será avaliada pelos membros da Comis-
são de Seleção, individualmente.

5.2. A prova didática será pública, com a duração mínima 
de 40 (quarenta) e máxima de 60 (sessenta) minutos, e versará 
sobre o programa base do processo seletivo, nos termos do art. 
137, do Regimento Geral da USP.

5.2.1. A realização da prova didática far-se-á 24 (vinte e 
quatro) horas após o sorteio do ponto as quais serão de livre 
disposição do candidato, não se exigindo dele nesse período a 
realização de outras atividades.

5.2.2. O candidato poderá utilizar o material didático que 
julgar necessário.

5.2.3. O candidato poderá propor substituição dos pontos, 
imediatamente após tomar conhecimento de seus enunciados, 
se entender que não pertencem ao programa do processo sele-
tivo, cabendo à Comissão de Seleção decidir, de plano, sobre a 
procedência da alegação.

5.2.4. Os candidatos que se apresentarem depois do horário 
estabelecido não poderão realizar as provas.

5.2.5. Se o número de candidatos o exigir, eles serão 
divididos em grupos de no máximo três, observada a ordem de 
inscrição, para fins de sorteio e realização da prova.

5.2.6. Quando atingido o 60º (sexagésimo) minuto de prova, 
a Comissão de Seleção deverá interromper o candidato.

5.2.7. Se a exposição do candidato encerrar-se aquém do 
40º minuto de prova, deverão os examinadores conferir nota 
zero ao candidato na respectiva prova.

5.2.8. As notas da prova didática serão atribuídas após o 
término das provas de todos os candidatos.

6. Os pesos das provas são os mesmos estabelecidos no 
Regimento da Escola de Comunicações e Artes e, para o cálculo 
da média individual, a soma dos pesos será o quociente de 
divisão.

7. Serão considerados habilitados os candidatos que alcan-
çarem, da maioria dos examinadores, nota mínima sete.

8. A Comissão de Seleção deve definir o primeiro colocado 
pela maioria das indicações dos membros da Comissão. Excluído 
o primeiro colocado, a Comissão deverá, dentre os candidatos 
remanescentes, escolher o segundo colocado pela maioria das 
indicações de seus membros, e assim, sucessivamente.

9. Em caso de empate, a Comissão de Seleção procederá 
ao desempate com base na média global obtida por cada 
candidato.

10. O programa base do processo seletivo será o seguinte:
01. A revista na história do jornalismo; A história da revista 

no jornalismo.
02. A investigação do passado e do presente em História e 

em Jornalismo (com ênfase na produção de revistas).
03. O documento em História e em Jornalismo (de revistas).
04. Revista, História e Jornalismo: memória, esquecimento, 

silêncio.
05. História e jornalismo em revistas: poder, tecnologias e 

ideologias.
06. Jornalismo em revistas e liberdade de imprensa.
07. Especificidades sociopolíticas e culturais do meio "revista".

to e Desenvolvimento Econômico; 8. Fundamentos de gestão 
financeira; 9. Fundamentos de contabilidade e demonstrações 
financeiras; 10. Contabilidade e orçamento públicos. O primeiro 
candidato inscrito no concurso foi convidado a sortear o item 
para prova, e sorteou o item nº 08 (oito) – Fundamentos da 
Gestão Financeira. Um dos candidatos desistiu do certame. 
Conforme previsto no Edital, os candidatos tiveram sessenta 
minutos de consulta ao material bibliográfico e outras quatro 
horas para realização da prova. Cada candidato leu sua prova 
em presença da Comissão Julgadora.

Na avaliação da prova escrita a Comissão Julgadora consi-
derou os seguintes critérios: (i) erros conceituais, falta de lógica 
na argumentação, ausência ou excessivo uso de citações de 
autores consultados e erros ortográficos/gramaticais, penaliza-
riam a avaliação; (ii) seriam valorizados o uso aplicado de con-
ceitos, a presença de fundamentação teórica, a atualização dos 
conceitos mostrados por citações na literatura contemporânea 
e, (iii) seriam critérios diferenciais a identificação de perspectiva 
crítica à literatura no tema e a capacidade de discorrer sobre 
agendas de pesquisa no tema. Além dessas questões, a identifi-
cação de plágio penalizaria definitivamente o candidato sendo, 
portanto, critério de excludência. Os candidatos Natália Nunes 
Ferreira Batista e Eric Bacconi Gonçalves foram habilitados para 
concorrer à segunda fase de julgamento do memorial com prova 
pública de arguição e prova didática.

No Julgamento do Memorial de cada candidato a Comis-
são Julgadora estabeleceu, antes do início do exame oral, os 
seguintes critérios norteadores: (i) demonstração de interesse, 
conhecimento e experiência sobre os conteúdos constantes das 
disciplinas citadas no edital, (ii) interesse e capacidade de criar 
conexões entre a graduação e a pós-graduação, (iii) agenda de 
pesquisa e envolvimento com projetos e grupos de pesquisa, 
(iv) publicações, e (v) motivação para integrar o corpo docente 
da EACH. De acordo com tais critérios pactuados, os candidatos 
foram arguidos por todos os membros da Comissão Julgadora, 
individualmente, e receberam as notas expressas no respectivo 
boletim de notas.

Na Prova Didática a Comissão Julgadora estabeleceu os 
seguintes critérios norteadores: (i) aderência da aula ao tema, (ii) 
demonstração de pleno conhecimento sobre os conteúdos, (iii) 
qualidade e atualidade das referências bibliográficas utilizadas, 
(iv) distribuição e uso do tempo, (v) clareza de argumentações, e 
(vi) adequado uso do suporte audiovisual disponível. Para cada 
candidato os membros da Comissão Julgadora atribuíram notas 
individuais, conforme expresso no boletim correspondente.

Informações detalhadas sobre o processo podem ser encon-
tradas nas atas das fases 1 e 2.

Ao término das provas da segunda fase, a Comissão Julga-
dora decidiu, por unanimidade, pela não indicação de ambos 
os candidatos para o preenchimento do cargo existente. Na 
prova de memorial, os candidatos não conseguiram comprovar 
o conhecimento especializado nas disciplinas de graduação para 
as quais o edital foi aberto. O mesmo ocorreu no perfil para 
atuação na pós-graduação, também mostraram um despreparo 
no conhecimento dos cursos de pós-graduação existentes na 
Escola. Não conseguiram justificar a aderência de sua formação 
acadêmica e profissional à Escola. Em relação à pesquisa, ambos 
apresentaram uma agenda de pesquisa e produção intelectual 
aquém do adequado e esperado para as suas trajetórias. O que 
mostra também uma dificuldade de compreender o significado 
da construção de uma carreira docente. Na prova didática, 
nenhum dos candidatos apresentou conhecimento em profundi-
dade, domínio do uso de recursos audiovisuais ou capacidade de 
atuar sem os mesmos. Além disso, os candidatos adotaram uma 
bibliografia pobre e distante do estado da arte do conhecimento 
no tema, uma estratégia didática confusa, deixando o tema em 
questão na periferia da discussão.

No entendimento da Comissão Julgadora, nenhum dos can-
didatos se adequa ao regime de dedicação integral e exclusiva 
à docência e pesquisa, incluindo atuação na pós-graduação, 
projetos de extensão e de pesquisa, esperado pela Escola de 
Artes, Ciências e Humanidades da Universidade São Paulo. 
Sendo assim, esta comissão submete o resultado à Congregação 
da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de 
São Paulo, sugerindo a reflexão sobre quais ações poderiam ser 
adotadas para sinalizar no edital ou por ações de comunicação 
o perfil desejado de candidatos para o regime de dedicação 
exclusiva à docência e pesquisa.

Homologado em 08 de junho de 2022 pela Congregação 
da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade 
de São Paulo.

  ESCOLA DE ARTES, CIÊNCIAS E HUMANIDADES
 COMUNICADO
A Congregação da EACH, em sua 140ª Sessão Ordinária 

realizada em 08.06.2022, indeferiu o recurso apresentado por 
Fernanda Marçal Ferreira contra indeferimento de inscrição em 
concurso para provimento de cargo de Professor Doutor, em fun-
ção de a mesma não ter apresentado o título de eleitor em sua 
inteireza, descumprindo um dos requisitos formais constantes de 
forma expressa no Edital EACH ATAc 003/2022.

 ESCOLA DE COMUNICAÇÕES E ARTES
 UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
ESCOLA DE COMUNICAÇÕES E ARTES
Edital ECA-USP Nº 26-2022
HOMOLOGAÇÃO DO RELATÓRIO FINAL
A Congregação da Escola de Comunicações e Artes da Uni-

versidade de São Paulo, em reunião, realizada em 09/06/2022, 
homologou o Relatório Final da Comissão Julgadora que, em 
08/06/2022, indicou o candidato Prof. Dr. Pedro Luiz Cortês 
para preencher o claro/cargo nº 1028561 de Professor Titular, 
referência MS-6, em Regime de Dedicação Integral à Docência 
e à Pesquisa – RDIDP, junto ao Departamento de Informação e 
Cultura, na área de “Ciência da Informação”, conforme edital nº 
02-2020-ECA de abertura de inscrições, publicado no D.O.E. de 
07/01/2020 e retificado em 07/052020 e em 25/01/2022.

A Comissão Julgadora esteve assim constituída: Profs. Drs.: 
Martin Grossmann/Professor Titular/CBD/ECA (Presidente), Wal-
domiro de Castro Santos Vergueiro/Professor Titular/aposentado/
CBD/ECA, Mariângela Spotti Lopes Fujita/Professora Titular/
UNESP, Marcelo de Andrade Romero/Professor Titular/aposen-
tado/FAU-USP e Jorge Schwartz/Professor Titular/aposentado/
FFLCH-USP.

 UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
ESCOLA DE COMUNICAÇÕES E ARTES
EDITAL Nº 27-2022-ECA
ABERTURA DE INSCRIÇÕES PARA PROCESSO SELETIVO 

SIMPLIFICADO
A Diretora da Escola de Comunicações e Artes da Univer-

sidade de São Paulo torna público a todos os interessados que, 
conforme a aprovação ad referendum do Conselho Técnico 
Administrativo, estarão abertas por 10 dias, no período das 
08h30 (horário de Brasília) do dia 13 de junho às 16h00 (horário 
de Brasília) do dia 22 de junho, as inscrições para o processo 
seletivo para a contratação de um (01) docente por prazo deter-
minado, como Professor Contratado III (MS-3.1), com salário de 
R$ 2.315,33, referência: mês de março de 2022, com jornada de 
12 horas semanais de trabalho, junto ao Departamento Jornalis-
mo e Editoração na área de “Jornalismo em revistas e História”, 
nos termos da Resolução nº 5.872/10 e alterações posteriores, 
bem como da Resolução nº 7.354/17 e dos princípios constitu-
cionais, notadamente o da impessoalidade.

1. Os membros da Comissão de Seleção serão indicados 
pelo Conselho Técnico Administrativo da Escola de Comunica-
ções e Artes após o término do período de inscrições e de acordo 
com os termos da Resolução nº 7.354/17.

2. Os pedidos de inscrição deverão ser feitos, exclusiva-
mente, por meio do link https://uspdigital.usp.br/gr/admissao, 
no período acima indicado, devendo o candidato apresentar 
requerimento dirigido à Diretora da Escola de Comunicações e 

CANDIDATOS APROVADOS
LICENCIADO(S)
Nº de Inscrição/Nome (ou Nome Social)/RG/CPF/Nota do 

Exame de Memorial Circunstanciado/Nota da Prova de Métodos 
Pedagógicos/Nota Final/Classificação Final

6/ GUSTAVO GAROTTI SCANDIUZZI / 36.568.449–1 / 
38351805840 / 16.25 / 51,66 / 67,91 / 1º

CANDIDATOS AUSENTE(S)
Nº de Inscrição/RG/CPF
1/289929271/32469367816
2/428927324/01748693557
7/49104423–9/40215883888
11/340591985/23092234847
*
ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL DEPUTADO FRANCISCO 

FRANCO – RANCHARIA
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PROFESSOR DE 

ENSINO MÉDIO E TÉCNICO, Nº 058/06/2022 – PROCESSO Nº 
2022/18606

EDITAL DE RESULTADO DA PROVA DE MÉTODOS PEDAGÓ-
GICOS E CLASSIFICAÇÃO FINAL

O Diretor da ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL DEPUTADO 
FRANCISCO FRANCO, da cidade de RANCHARIA, faz saber 
aos candidatos abaixo relacionados o resultado da Prova de 
Métodos Pedagógicos e Classificação Final do Processo Seletivo 
Simplificado:

COMPONENTE CURRICULAR – (HABILITAÇÃO)
3893 – LÍNGUA PORTUGUESA, LITERATURA E COMUNICA-

ÇÃO PROFISSIONAL (BASE NACIONAL COMUM/ ETIM / MTEC)
(Agropecuária Integrado ao Ensino Médio (MTec – Programa 
Novotec Integrado) – MTec–PI)

CANDIDATOS APROVADOS
LICENCIADO(S)
Nº de Inscrição/Nome (ou Nome Social)/RG/CPF/Nota do 

Exame de Memorial Circunstanciado/Nota da Prova de Métodos 
Pedagógicos/Nota Final/Classificação Final

6/ ANA BEATRIZ BATISTA QUERINO / 407776230 / 
44164680830 / 22.5 / 94 / 116,5 / 1º

3/ CECILIA BARCHI DOMINGUES / 48763987X / 
41821525817 / 20.5 / 90 / 110,5 / 2º

CANDIDATOS AUSENTE(S)
Nº de Inscrição/RG/CPF
1/428088041/36849814869
2/47.321.654–1/38606632830
8/43.310.468–5/36823339837
*
ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL ANTONIO DEVISATE – MARÍ-

LIA EE MONSENHOR BICUDO – MARÍLIA
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PROFESSOR DE 

ENSINO MÉDIO E TÉCNICO, Nº 031/13/2022 – PROCESSO Nº 
2022/18675

EDITAL DE RESULTADO DA PROVA DE MÉTODOS PEDAGÓ-
GICOS E CLASSIFICAÇÃO FINAL

O Diretor da ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL ANTONIO DEVI-
SATE, da cidade de MARÍLIA, faz saber aos candidatos abaixo 
relacionados o resultado da Prova de Métodos Pedagógicos e 
Classificação Final do Processo Seletivo Simplificado:

COMPONENTE CURRICULAR – (HABILITAÇÃO)
5362 – MARKETING DE RELACIONAMENTO(Marketing 

Integrado ao Ensino Médio (MTec – Programa Novotec Integra-
do) – Parceria SEE)

CANDIDATOS APROVADOS
LICENCIADO(S)
Nº de Inscrição/Nome (ou Nome Social)/RG/CPF/Nota do 

Exame de Memorial Circunstanciado/Nota da Prova de Métodos 
Pedagógicos/Nota Final/Classificação Final

2/ ROBERTO MIGUEL / 22.422.634–4 / 14572795843 / 
30.375 / 95,33 / 125,705 / 1º

*
ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL PROFESSOR ANDRÉ BOGA-

SIAN – OSASCO EE PROF. VICENTE THEMUDO LESSA – JANDIRA
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PROFESSOR DE 

ENSINO MÉDIO E TÉCNICO, Nº 149/18/2022 – PROCESSO Nº 
CEETEPS–PRC–2022/19350

EDITAL DE RESULTADO DA PROVA DE MÉTODOS PEDAGÓ-
GICOS E CLASSIFICAÇÃO FINAL

O Diretor da ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL PROFESSOR 
ANDRÉ BOGASIAN, da cidade de OSASCO, faz saber aos can-
didatos abaixo relacionados o resultado da Prova de Métodos 
Pedagógicos e Classificação Final do Processo Seletivo Simpli-
ficado:

COMPONENTE CURRICULAR – (HABILITAÇÃO)
540 – INGLÊS INSTRUMENTAL(Administração)
CANDIDATOS APROVADOS
GRADUADO(S)
Nº de Inscrição/Nome (ou Nome Social)/RG/CPF/Nota do 

Exame de Memorial Circunstanciado/Nota da Prova de Métodos 
Pedagógicos/Nota Final/Classificação Final

3/ HENRIQUE GOMES SILVA / 28.061.629–6 / 26964123830 
/ 27.5 / 76,6 / 104,1 / 1º

CANDIDATOS AUSENTE(S)
Nº de Inscrição/RG/CPF
2/30.235.997–7/28123142811

 UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

 UNIDADES UNIVERSITÁRIAS

 ESCOLA DE ARTES, CIÊNCIAS E 
HUMANIDADES
  ESCOLA DE ARTES, CIÊNCIAS E HUMANIDADES
 EDITAL EACH/ ATAc 022/2022
 Resultado Final / Homologação
Nos dias 23, 24, 25, 26 e 27 de maio de 2022, nos termos do 

Edital EACH/ ATAc 064/2019 e das demais normas que regula-
mentam os concursos docentes na USP, realizaram-se, na Escola 
de Artes, Ciências e Humanidades, a primeira e a segunda fases 
do concurso público de títulos e provas para provimento de um 
cargo de Professor Doutor, em RDIDP, referência MS-3, da Escola 
de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo, 
na Área Economia e Administração.

Para a primeira fase do certame, que corresponde à prova 
escrita (eliminatória), realizada de acordo com a convocação 
para as provas publicada no D.O.E. de 07.04.2022 e com o cro-
nograma estabelecido pela Comissão Julgadora e apresentado 
aos candidatos, inscreveram os Doutores: Kleber Pacheco de 
Castro, Roberta da Silva Calvet, Ailton Pedro Cassetari Junior, 
Adriano Giacmini Morais, Elton Eduardo Freitas, Mariane Santo 
Françoso, Guilherme Riccioppo Magacho, Ariana Ribeiro Costa, 
Lorena Hakak Marçal, Francisco Carlos Barbosa do Santos, 
Izabela Simon Rampasso, Natalia Nunes Ferreira Batista, Mário 
André Machado Cabral, Eric Bacconi Gonçalves, Danilo Rebert 
de Oliveira Rocha, Rafael Galvão de Almeida, José Alex Rego 
Soares, Lucas Salvador Andrietta, Flavio Luiz Alves Flores de 
Moraes, Alexandre Mendes da Silva, Marcelo Álvares de Lima 
Depieri, Marco Antônio Silva, Camila Kimie Ugino, Igor Jordano 
Cassemiro Gondim. As Doutoras Joice Chiareto e Izabela Sobiech 
Pellegrini comunicaram desistência. Os Doutores Kleber Pacheco 
de Castro, Roberta da Silva Calvet, Ailton Pedro Cassetari Junior, 
Elton Eduardo Freitas, Guilherme Riccioppo Magacho, Ariana 
Ribeiro Costa, Izabela Simon Rampasso, Mario André Machado 
Cabral, José Alex Rego Soares, Lucas Salvador Andrietta, Flavio 
Luiz Alves Flores de Moraes, Marco Antônio Silva, Camila Kimie 
Ugino e Igor Jordano Cassemiro Gondim não compareceram na 
abertura dos trabalhos.

Dos 12 pontos constantes no Edital do concurso, foram 
mantidos para o sorteio do tema da prova escrita os seguintes: 
1. Teoria do consumidor e da demanda; 2. Teoria da firma e da 
produção; 3. Equilíbrio e estruturas de mercado; 4. Políticas 
fiscal, cambial e monetária; 5. Contabilidade social e nacional; 
6. Análise de projetos: análise de custo-benefício; 7. Crescimen-

CANDIDATOS APROVADOS
GRADUADO(S)
Nº de Inscrição/Nome (ou Nome Social)/RG/CPF/Nota do 

Exame de Memorial Circunstanciado/Nota da Prova de Métodos 
Pedagógicos/Nota Final/Classificação Final

4/ RAFAEL MARQUES / 496143360 / 41308539886 / 29 / 
52,33 / 81,33 / 1º

CANDIDATOS AUSENTE(S)
Nº de Inscrição/RG/CPF
1/482671087/38163384883
3/42521168X/01955891141
*
ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL DE MONTE MOR – MONTE 

MOR
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PROFESSOR DE 

ENSINO MÉDIO E TÉCNICO, Nº 198/23/2022 – PROCESSO Nº 
CEETESP–PRC–2022/18802

EDITAL DE RESULTADO DA PROVA DE MÉTODOS PEDAGÓ-
GICOS E CLASSIFICAÇÃO FINAL

O Diretor da ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL DE MONTE MOR, 
da cidade de MONTE MOR, faz saber aos candidatos abaixo 
relacionados o resultado da Prova de Métodos Pedagógicos e 
Classificação Final do Processo Seletivo Simplificado:

COMPONENTE CURRICULAR – (HABILITAÇÃO)
597 – LINGUAGEM, TRABALHO E 

TECNOLOGIA(Administração)
CANDIDATOS AUSENTE(S)
Nº de Inscrição/RG/CPF
1/323381182/22053148829
*
ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL DE MONTE MOR – MONTE 

MOR
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PROFESSOR DE 

ENSINO MÉDIO E TÉCNICO, Nº 198/26/2022 – PROCESSO Nº 
CEETEPS–PRC–2022/18806

EDITAL DE RESULTADO DA PROVA DE MÉTODOS PEDAGÓ-
GICOS E CLASSIFICAÇÃO FINAL

O Diretor da ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL DE MONTE MOR, 
da cidade de MONTE MOR, faz saber aos candidatos abaixo 
relacionados o resultado da Prova de Métodos Pedagógicos e 
Classificação Final do Processo Seletivo Simplificado:

COMPONENTE CURRICULAR – (HABILITAÇÃO)
3428 – CÁLCULOS PARA FOLHA DE PAGAMENTO(Recursos 

Humanos)
CANDIDATOS APROVADOS
GRADUADO(S)
Nº de Inscrição/Nome (ou Nome Social)/RG/CPF/Nota do 

Exame de Memorial Circunstanciado/Nota da Prova de Métodos 
Pedagógicos/Nota Final/Classificação Final

1/ TATIANA SONEGO TOFANELO / 172432601 / 
25204940855 / 25.25 / 87,3 / 112,55 / 1º

CANDIDATOS AUSENTE(S)
Nº de Inscrição/RG/CPF
2/323381182/22053148829
4/489386945/40184089867
*
ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL ANTONIO DE PÁDUA CARDO-

SO – BATATAIS
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PROFESSOR DE 

ENSINO MÉDIO E TÉCNICO, Nº 030/16/2022 – PROCESSO Nº 
2022/18055

EDITAL DE RESULTADO DA PROVA DE MÉTODOS PEDAGÓ-
GICOS E CLASSIFICAÇÃO FINAL

O Diretor da ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL ANTONIO DE 
PÁDUA CARDOSO, da cidade de BATATAIS, faz saber aos can-
didatos abaixo relacionados o resultado da Prova de Métodos 
Pedagógicos e Classificação Final do Processo Seletivo Simpli-
ficado:

COMPONENTE CURRICULAR – (HABILITAÇÃO)
3311 – GESTÃO DA PRODUÇÃO E MATERIAIS(Administração)
CANDIDATOS APROVADOS
GRADUADO(S)
Nº de Inscrição/Nome (ou Nome Social)/RG/CPF/Nota do 

Exame de Memorial Circunstanciado/Nota da Prova de Métodos 
Pedagógicos/Nota Final/Classificação Final

2/ LUCIANO TEIXEIRA FERRERO / 15282108 / 12245347862 
/ 17 / 87,33 / 104,33 / 1º

CANDIDATOS AUSENTE(S)
Nº de Inscrição/RG/CPF
1/668548575/06949162693
4/26334348–0/26118359857
*
ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL PROFESSOR JOSÉ CARLOS 

SENO JUNIOR – OLÍMPIA UNIDADE 232
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PROFESSOR DE 

ENSINO MÉDIO E TÉCNICO, Nº 232/03/2022 – PROCESSO Nº 
CEETEPS–PRC–2022/20632

EDITAL DE RESULTADO DA PROVA DE MÉTODOS PEDAGÓ-
GICOS E CLASSIFICAÇÃO FINAL

O Diretor da ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL PROFESSOR 
JOSÉ CARLOS SENO JUNIOR, da cidade de OLÍMPIA, faz saber 
aos candidatos abaixo relacionados o resultado da Prova de 
Métodos Pedagógicos e Classificação Final do Processo Seletivo 
Simplificado:

COMPONENTE CURRICULAR – (HABILITAÇÃO)
935 – QUÍMICA (BNC/ BNCC/ ETIM / MTEC / EM COM 

ÊNFASES)(Desenvolvimento de Sistemas Integrado ao Ensino 
Médio (ETIM))

CANDIDATOS AUSENTE(S)
Nº de Inscrição/RG/CPF
1/458875855/42009399838
2/471765958/36678030877
3/MG–15.527.820/05956511605
4/496657835/31042703841
*
ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL PROFESSOR JOSÉ CARLOS 

SENO JUNIOR – OLÍMPIA UNIDADE 232
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PROFESSOR DE 

ENSINO MÉDIO E TÉCNICO, Nº 232/04/2022 – PROCESSO Nº 
CEETEPS–PRC–2022/20634

EDITAL DE RESULTADO DA PROVA DE MÉTODOS PEDAGÓ-
GICOS E CLASSIFICAÇÃO FINAL

O Diretor da ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL PROFESSOR 
JOSÉ CARLOS SENO JUNIOR, da cidade de OLÍMPIA, faz saber 
aos candidatos abaixo relacionados o resultado da Prova de 
Métodos Pedagógicos e Classificação Final do Processo Seletivo 
Simplificado:

COMPONENTE CURRICULAR – (HABILITAÇÃO)
48 – ANÁLISE QUÍMICA QUALITATIVA(Química Integrado 

ao Ensino Médio (ETIM))
CANDIDATOS AUSENTE(S)
Nº de Inscrição/RG/CPF
2/471765958/36678030877
3/458875855/42009399838
4/MG–15.527.820/05956511605
6/496657835/31042703841
*
ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL ROSA PERRONE SCAVONE 

– ITATIBA
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PROFESSOR DE 

ENSINO MÉDIO E TÉCNICO, Nº 100/03/2022 – PROCESSO Nº 
CEETEPS–PRC–2022/19084

EDITAL DE RESULTADO DA PROVA DE MÉTODOS PEDAGÓ-
GICOS E CLASSIFICAÇÃO FINAL

O Diretor da ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL ROSA PERRONE 
SCAVONE, da cidade de ITATIBA, faz saber aos candidatos abai-
xo relacionados o resultado da Prova de Métodos Pedagógicos e 
Classificação Final do Processo Seletivo Simplificado:

COMPONENTE CURRICULAR – (HABILITAÇÃO)
508 – HISTÓRIA (BNCC/ ETIM / MTEC / EM COM ÊNFASES)

(Administração Integrado ao Ensino Médio (MTec – Programa 
Novotec Integrado) – MTec–PI)

ETEC
Realce


