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III. Os demais candidatos serão classificados, sucessivamen-
te, seguindo o mesmo método previsto no inciso II.

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

5.3. Classificados os candidatos, serão feitas as convoca-
ções para a contratação, até, caso necessário, esgotar-se a lista 
de habilitados.

5.4. Na hipótese de não haver habilitados na primeira 
etapa, ou caso nenhum dos candidatos habilitados atenda à 
convocação para contratação, será iniciada a segunda etapa de 
avaliações, convocando-se para as provas, caso haja, os candi-
datos portadores do título de Mestre.

5.5. Na segunda etapa de avaliações, proceder-se-á de 
acordo com o disposto nos itens 5.2 e 5.3.

5.6. Não havendo inscritos portadores do título de Doutor, 
a primeira etapa de avaliações será realizada com os candidatos 
portadores do título de Mestre.

6. As provas, em cada etapa, serão realizadas em uma 
única fase por meio de sistemas de videoconferência e outros 
meios eletrônicos de participação a distância, na seguinte 
conformidade:

I. Julgamento do memorial com prova pública de arguição 
(peso 4)

II. Prova Didática (peso 4)
6.1. As provas serão realizadas por meio de sistemas de 

videoconferência e outros meios eletrônicos de participação a 
distância.

6.1.1. É de integral responsabilidade do candidato a dispo-
nibilização de equipamentos e de conexão à internet adequados 
para sua participação em todas as provas e etapas do certame.

6.1.2. Aos examinadores que estejam a distância será 
permitido avaliar e arguir nas mesmas condições que seriam 
oferecidas aos examinadores presentes no local do certame.

6.1.3. Na eventualidade de problemas técnicos que impe-
çam a adequada participação de qualquer examinador ou do 
candidato, a prova realizada por sistema de videoconferência ou 
outros meios eletrônicos será suspensa.

6.1.4. Se a conexão não for restabelecida no prazo de trinta 
minutos, o certame será suspenso.

6.1.5. Quando problemas técnicos interromperem qualquer 
prova, esta deverá ser retomada a partir do estágio em que 
ocorreu o problema técnico ou, havendo impossibilidade de 
retomada, deverá ser integralmente refeita.

6.1.6. Serão preservadas as provas finalizadas antes da 
ocorrência de problemas técnicos no sistema de videoconferên-
cia ou outro meio eletrônico.

6.1.7. Todas as ocorrências deverão ser registradas no rela-
tório da Comissão de Seleção.

6.1.8. A Comissão de Seleção se reunirá em sessão fechada, 
mediante utilização de sistema eletrônico seguro adotado pela 
Universidade, para:

I – a elaboração de listas de pontos;
II – a deliberação sobre eventual pedido de substituição 

de pontos;
III – concessão das notas respectivas, finda a arguição de 

todos os candidatos;
IV – a elaboração do seu relatório.
6.1.9. O relatório será assinado, após expressa concordância 

de todos os examinadores com os seus termos, pelo membro 
da Comissão de Seleção pertencente ao Departamento ao qual 
pertence a vaga a ser ocupada.

6.2. O julgamento do memorial, expresso mediante nota 
global, incluindo arguição e avaliação, deverá refletir o mérito do 
candidato e será realizado de acordo com o disposto no artigo 
136 do Regimento Geral da USP.

6.2.1. No julgamento do memorial, a Comissão apreciará:
I – produção científica, literária, filosófica ou artística;
II – atividade didática universitária;
III – atividades relacionadas à prestação de serviços à 

comunidade;
IV – atividades profissionais ou outras, quando for o caso;
V – diplomas e outras dignidades universitárias.
6.2.2. Finda a arguição de todos os candidatos, a Comissão 

de Seleção, em sessão secreta, conferirá as notas respectivas.
6.3. 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.

6.3.1. 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.

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

6.3.3. 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.

6.3.4. Os candidatos que realizarem sua conexão virtual 
depois do horário estabelecido não poderão realizar as provas.

6.3.5. 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.

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

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

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

7. Os pesos das provas são os mesmos estabelecidos no 
Regimento da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da Uni-
versidade de São Paulo e, para o cálculo da média individual, a 
soma dos pesos será o quociente de divisão.

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

9. O programa base do processo seletivo será o seguinte:
I. A saúde mental no contexto do SUS;
II. Cuidados de enfermagem ao portador de transtorno men-

tal grave e de longa duração no contexto hospitalar;
III. Cuidados de enfermagem e reinserção social (reabilita-

ção psicossocial) ao portador de transtorno mental grave e de 
longa duração no contexto comunitário;

IV. Promoção da Saúde e promoção da saúde mental no 
contexto da APS;

V. O cuidado de enfermagem às famílias: principais aborda-
gens, desafios e tendências;

VI. A coleta de dados clínicos e psicossociais no cuidado de 
enfermagem psiquiátrica e nas ações de saúde mental;

VII. O relacionamento interpessoal nas ações de saúde 
mental e no cuidado em enfermagem psiquiátrica;

VIII. Projeto terapêutico individual e a sistematização da 
assistência de enfermagem psiquiátrica;

IX. O relacionamento interpessoal como meio de obter 
dados e como instrumento terapêutico;

X. Principais diretrizes e legislação que rege a assistência 
ao portador de transtorno mental no contexto global e no Brasil;

XI. A visita domiciliar como estratégia de cuidado à saúde 
mental.

10. É de responsabilidade do candidato o acompanhamento 
do andamento do processo seletivo, por meio de acesso ao link 
https://uspdigital.usp.br/gr/admissao, à página institucional da 
Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da Universidade de São 
Paulo, (http://eerp.usp.br/admission/professors-deadline/), e às 
publicações no Diário Oficial do Estado de São Paulo.

Relação dos 03 (três) temas para a PROVA DE MÉTODOS 
PEDAGÓGICOS:

1. ROMA ANTIGA
2. SEGUNDA GUERRA MUNDIAL
3. O BRASIL NA ERA DAS MÁQUINAS: FINAL DO SEC XIX 

A 1930
Duração máxima da aula: 20 minutos
Data: 03/12/2020 Horário: 16h30
10 - COMPONENTE CURRICULAR – (HABILITAÇÃO) – Fisica 

(BNC/ETIM) (Edificações Integrado ao Ensino ao Médio) (ETIM/
Mtec))

CANDIDATO(S) SELECIONADO(S):
Nº de Inscrição / Nome ou Nome Social / RG / CPF / Nota do 

Exame de Memorial Circunstanciado
002 / Robson dos Santos Pimenta Martins / 41.311.321-8 / 

354.543.088-03/45,0;
014 / Henrique de Paiva Aniceto de Freitas / 66.050.423-6 / 

039.069.276-01/32,0;
015 / Dariel Mazzoni Maranhão / 18.125.208-9 / 

104.709.458-42/54,5;
081 / Silvia Maria Kuva / 17.389.519-0 / 138.888.508-

51/48,25.
Relação dos 03 (três) temas para a PROVA DE MÉTODOS 

PEDAGÓGICOS:
1. ENERGIA TERMICA, TERMODINAMICA E PRODUÇÃO 

PARA USO SOCIAL
2. MODELOS ATOMICOS
3. ELETROMAGNETIMO
Duração máxima da aula: 20 minutos.
Data: 03/12/2020 Horário: 17h30 

 UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

 UNIDADES UNIVERSITÁRIAS

 ESCOLA DE ENFERMAGEM 
DE RIBEIRÃO PRETO
 EDITAL EERP/ATAc 040/2020
ABERTURA DE INSCRIÇÕES PARA PROCESSO SELETIVO 

DOCENTE SIMPLIFICADO
A Diretora da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da 

Universidade de São Paulo torna público a todos os interessados 
que, de acordo com a aprovação “ad referendum” do Conse-
lho Técnico-Administrativo, em 25/11/2020, estarão abertas 
por onze dias, no período das 8 h (horário de Brasília) do dia 
27/11/2020 às 17 h (horário de Brasília) do dia 07/12/2020, as 
inscrições para o processo seletivo para a contratação de 1 (um) 
docente por prazo determinado, como Professor Contratado III 
(MS-3.1, para os contratados com título de Doutor), com salário 
de R$ 1.918,72, ou como Professor Contratado II (MS-2, para os 
contratados com título de Mestre), com salário de R$ 1.371,79, 
referência mês de maio de 2019, com jornada de 12 (doze) horas 
semanais de trabalho, junto ao Departamento de Enfermagem 
Psiquiátrica e Ciências Humanas, nas áreas de conhecimento 
“Enfermagem Psiquiátrica” e “Saúde Mental”, nos termos da 
Resolução nº 5.872/10 e alterações posteriores, bem como das 
Resoluções nº 7.354/17 e 8.002/20.

1. Os membros da Comissão de Seleção serão indicados 
pelo Conselho Técnico-Administrativo da Escola de Enfermagem 
de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo após o término 
do período de inscrições e de acordo com os termos das Resolu-
ções nº 7.354/17 e 8.002/20.

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 Enfermagem de 
Ribeirão Preto, Profª Drª Maria Helena Palucci Marziale, conten-
do dados pessoais e área de conhecimento (especialidade) a que 
concorre, acompanhado dos seguintes documentos:

I. Documento de identificação (RG, CRNM ou passaporte);
II. CPF (para candidatos brasileiros);
III. Prova de que é portador do titulo de Doutor (para Pro-

fessor Contratado III) ou Mestre (para Professor Contratado II), 
outorgado ou reconhecido pela USP ou de validade nacional;

IV. Memorial circunstanciado e comprovação dos trabalhos 
publicados, das atividades realizadas pertinentes ao certame e 
das demais informações que permitam avaliação de seus méri-
tos, em formato digital.

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 ou de Mestre 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. Não serão admitidos como comprovação dos itens 
constantes do memorial links de Dropbox ou Google Drive ou 
qualquer outro remetendo a página passível de alteração pelo 
próprio candidato.

2.5. 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.

2.6. 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.

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

2.8. A Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da Uni-
versidade de São Paulo não se responsabiliza por solicitação 
de inscrição não recebida por motivos de ordem técnica dos 
computadores, falhas de comunicação, bem como outros fatores 
que impossibilitem a transferência de dados.

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

4. Atribuição da função: o candidato aprovado, ao ser 
contratado, deverá ministrar as seguintes disciplinas do curso 
de Bacharelado em Enfermagem: 2200086 Estágio Curricular 
Enfermagem na Área Hospitalar; 2200115 Integralidade do 
Cuidado em Saúde I; e do curso de Bacharelado e Licenciatura 
em Enfermagem: ERP0312 Cuidado Integral em Saúde Mental 
II; 2200113 Estágio Curricular Enfermagem na Área Hospitalar.

5. O processo seletivo será processado por meio de ava-
liações sucessivas de candidatos, agrupados em conformidade 
com sua titulação.

5.1. Na primeira etapa de avaliações, serão convocados 
para as provas, caso haja, os candidatos portadores do título 
de Doutor.

5.2. Encerrada a primeira etapa de avaliações, os candidatos 
habilitados serão classificados, da seguinte forma:

I. O primeiro colocado será o candidato que obtiver o maior 
número de indicações, de acordo com as notas conferidas pelos 
examinadores;

II. O segundo colocado será o candidato que obteria o maior 
número de indicações, de acordo com as notas conferidas, caso o 
primeiro colocado não tivesse participado das avaliações;

3 - COMPONENTE CURRICULAR – (HABILITAÇÃO) – Tecno-
logia dos Materiais de Construção Civil (Edificações Integrado 
ao Ensino Médio)

CANDIDATO(S) SELECIONADO(S):
Nº de Inscrição / Nome ou Nome Social / RG / CPF / Nota do 

Exame de Memorial Circunstanciado
010 / Emily Elena Mendes / 29.612.293-2 / 320.123.048-

00/6,25;
082 / Jose Luiz Bispo da Silva / 25.935.984-1 / 226.337.298-

94/1,13.
Relação dos 03 (três) temas para a PROVA DE MÉTODOS 

PEDAGÓGICOS:
1. AGLOMERANTES: CIMENTO
2. AGLOMERANTES: CAL
3. AGLOMERANTES: GESSO
Duração máxima da aula: 20 minutos
Data: 03/12/2020 Horário: 12h20
4 - COMPONENTE CURRICULAR – (HABILITAÇÃO) – Desen-

volvimento de Projetos Técnicos (Edificações Integrado ao 
Ensino Médio)

CANDIDATO(S) SELECIONADO(S):
Nº de Inscrição / Nome ou Nome Social / RG / CPF / Nota do 

Exame de Memorial Circunstanciado
010 / Emily Elena Mendes / 29.612.293-2 / 320.123.048-

00/13,0;
012 / Maisa Lacol Wolga / 20.842.028-9 / 115.145.698-

50/12,63;
034 / Paulo Santos da Silva / 65.861.055-7 / 078.647.774-

14/12,0;
060 / Flavia de Cassia Nascimento dos Santos / 44.651.019-

1 / 375.656.018-02/11,38;
Relação dos 03 (três) temas para a PROVA DE MÉTODOS 

PEDAGÓGICOS:
1. ETAPAS DO PROJETO: PROJETO DE APROVAÇÃO E PRO-

JETO EXECUTIVO
2. TECNICAS DE APROVAÇÃO DE MEMORIAIS DESCRITIVOS 

DE PROJETOS EXECUTIVOS
3. NOMENCLATURA E SIMBOLOGIA UTILIZADAS NO PRO-

JETO - NBR
Duração máxima da aula: 20 minutos
Data: 03/12/2020 Horário: 13h00
5 - COMPONENTE CURRICULAR – (HABILITAÇÃO) – Pro-

jetos de Instalações Prediais (Edificações Integrado ao Ensino 
Médio)

CANDIDATO(S) SELECIONADO(S):
Nº de Inscrição / Nome ou Nome Social / RG / CPF / Nota do 

Exame de Memorial Circunstanciado
012 / Maisa Lacol Wolga / 20.842.028-9 / 115.145.698-

50/12,63;
060 / Flavia de Cassia Nascimento dos Santos / 44.651.019-

1 / 375.656.018-02/11,38;
082 / Jose Luiz Bispo da Silva / 25.935.984-1 / 226.337.298-

94/1,13.
Relação dos 03 (três) temas para a PROVA DE MÉTODOS 

PEDAGÓGICOS:
1. NOÇÕES DE LUMINOTÉCNICA
2. DIMENSIONAMENTO DE PROJETOS DE INSTALAÇÕES 

ELETRICAS RESIDENCIAIS: CIRCUITOS
3. REPRESENTAÇÃO EM PLANTA DE DETALHES ISOMÉTRI-

COS DE ÁGUA FRIA
Duração máxima da aula: 20 minutos
Data: 03/12/2020 Horário: 14h20
6 - COMPONENTE CURRICULAR – (HABILITAÇÃO) – Língua 

Portuguesa e Literatura (BNC/ETIM) (Edificações Integrado ao 
Ensino ao Médio) (ETIM/Mtec))

CANDIDATO(S) SELECIONADO(S):
Nº de Inscrição / Nome ou Nome Social / RG / CPF / Nota do 

Exame de Memorial Circunstanciado
039 / Alexandre Falcão Sanseverino / 30.429.605-3 / 

289.888.478-22/10,0;
046 / Lucia Helena Picazo / 12.116.041-5 / 011.825.008-

62/13,0.
Relação dos 03 (três) temas para a PROVA DE MÉTODOS 

PEDAGÓGICOS:
1. VARIAÇÃO LINGUÍSTICA E ELEMENTOS DA COMUNI-

CAÇÃO
2. REGENCIA NOMINAL E REGENCIA VERBAL E SEUS USOS
3. A MULHER NAS OBRAS DE JORGE AMADO NA SEGUNDA 

FASE DO MODERNISMO
Duração máxima da aula: 20 minutos
Data: 03/12/2020 Horário: 15h00
7 - COMPONENTE CURRICULAR – (HABILITAÇÃO) – Mate-

mática (BNC/ETIM) (Edificações Integrado ao Ensino ao Médio) 
(ETIM/Mtec))

CANDIDATO(S) SELECIONADO(S):
Nº de Inscrição / Nome ou Nome Social / RG / CPF / Nota do 

Exame de Memorial Circunstanciado
015 / Dariel Mazzoni Maranhão / 18.125.208-9 / 

104.709.458-42/53,5;
081 / Silvia Maria Kuva / 17.389.519-0 / 138.888.508-

51/42,25.
005 / Maria Aparecida Vecelic Teixeira / 6.084.580-6 / 

054.777.698-58/32,0;
014 / Henrique de Paiva Aniceto de Freitas / 66.050.423-6 / 

039.069.276-01/32,0;
028 / Ubiratã Godinho Caldeira / 13.425.085-0 / 

063.744.648-85/32,0;
CANDIDATO(S) NÃO SELECIONADO(S):
Nº de Inscrição / Nome ou Nome Social / RG / CPF / Nota do 

Exame de Memorial Circunstanciado
002 / Robson dos Santos Pimenta Martins / 41.311.321-8 / 

354.543.088-03/5,0;
008 / Clovis Augusto Eca Ferreira / 10.682.268-8 / 

019.740.378-60/11,0;
033 / Paulo Curriel Rodrigues da Silva / 14.252.795-6 / 

089.361.368-10/29,0;
Relação dos 03 (três) temas para a PROVA DE MÉTODOS 

PEDAGÓGICOS:
1. LOGARÍTMO
2. ANALISE COMBINATORIA: PROBABILIDADE
3. GEOMETRIA ESPACIAL: ÁREAS E VOLUMES
Duração máxima da aula: 20 minutos
Data: 03/12/2020 Horário: 15h40
8 - COMPONENTE CURRICULAR – (HABILITAÇÃO) – His-

tória (BNC/ETIM) (Edificações Integrado ao Ensino ao Médio) 
(ETIM/Mtec))

CANDIDATO(S) SELECIONADO(S):
Nº de Inscrição / Nome ou Nome Social / RG / CPF / Nota do 

Exame de Memorial Circunstanciado
020 / Renato Alencar Dotta / 24.478.394-9 / 276.685.598-

09/51,37;
025 / Francisco Weliton Camelo Andrade / 52.326.980-8 / 

068.866.346-07/29,25;
006 / Richard Leister Rodrigues / 47.433.259-7 / 

404.357.298-02/21,25;
073 / Genivaldo Soares da Silva / 20.921.155-6 / 

174.670.268-03/19,75;
009 / Évelyn Machado de Oliveira / 34.789.128-7 / 

360.654.448-04/18,0.
CANDIDATO(S) NÃO SELECIONADO(S):
Nº de Inscrição / Nome ou Nome Social / RG / CPF / Nota do 

Exame de Memorial Circunstanciado
026 / Elaine Nascimento da Silva / 32.687.587-6 / 

294.019.318-52/15,75;
043 / Everson Carlos Domingues / 22.990.949-8 / 

266.748.928-40/13,25;
037 / Thais Cristina Buchweitz Alonso / 36.569.546-4 / 

452.345.288-12/6,0.

04/Caroline Travasso Casarin dos Reis/59.184.615-
9/010.846.421-07/17,5

06/Gabriella Saitta Chioccola de Alcânta-
ra/24.995.833-8/252.796.648-98/5,0

0 7 / L e o n a r d o  D o m i n g o s  B i a -
gio/42.509.453-4/447.424.708-69/6,625

Relação dos 03 (três) temas para a PROVA DE MÉTODOS 
PEDAGÓGICOS:

1. Característica especifica para cada tipo de serviço de 
alimentação.

2. Gestão de lactário e banco de leite humano.
3. Programa de Alimentação do Trabalhador.
Duração máxima da aula: 20 minutos.
Data: 05/12/2020 Horário: 13h00
*
ETEC DR. CELSO GIGLIO – OSASCO
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA FORMAÇÃO DE 

CADASTRO RESERVA, PARA PROFESSOR DE ENSINO MÉDIO E 
TÉCNICO, Nº 242/02/2019 – PROCESSO Nº 632567/2019

EDITAL DE RESULTADO DO EXAME DE MEMORIAL CIR-
CUNSTANCIADO E CONVOCAÇÃO PARA A PROVA DE MÉTODOS 
PEDAGÓGICOS

O Diretor de Escola Técnica da ETEC DR. CELSO GIGLIO faz 
saber aos candidatos abaixo relacionados o resultado do Exame 
de Memorial Circunstanciado e convoca para o sorteio de tema 
e realização da PROVA DE MÉTODOS PEDAGÓGICOS, a ser reali-
zada na ETEC DR. CELSO GIGLIO, sita na Rua Pedro Rissato, 30, 
bairro Vila dos Remédios, cidade Osasco.

Conforme disposto no item 8 do Capítulo IX do Edital de 
Abertura de Inscrições, o candidato convocado deverá compa-
recer ao local designado para a avaliação, com antecedência 
mínima de 30 (trinta) minutos, munido de protocolo de inscrição 
e do original de um documento de identidade (de acordo com o 
relacionado no Capítulo V do mesmo Edital).

O tema para a Prova de Métodos Pedagógicos será sorteado 
pela Banca Examinadora, sendo escolhido 1 (um) dentre os 3 
(três) temas que constarão do presente Edital.

A aula será ministrada pelo candidato perante a Banca 
Examinadora, obedecendo a ordem de classificação decrescente 
da lista de classificação do Exame do Memorial Circunstanciado 
(Prova de Títulos).

1. COMPONENTE CURRICULAR (HABILITAÇÃO): GESTÃO 
OPERACIONAL EM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO (NUTRIÇÃO 
E DIÉTETICA)

CANDIDATO(S) SELECIONADO(S):
Nº de Inscrição / Nome ou Nome Social / RG / CPF / Nota do 

Exame de Memorial Circunstanciado
04/Caroline Travasso Casarin dos Reis/59.184.615-

9/010.846.421-07/14,50
03/Tal issa Vie i ra  de Andra-

de/30.023.442-9/226.857.598-59/13,375
0 7 / L e o n a r d o  D o m i n g o s  B i a -

gio/42.509.453-4/447.424.708-69/6,625
06/Gabriella Saitta Chioccola de Alcânta-

ra/24.995.833-8/252.796.648-98/5,00
CANDIDATO(S) AUSENTE(S):
Nº de Inscrição / RG / CPF
10/44.072.736-4/315.910.628-45
11/28.098.146-6/221.425.538-93
13/28.219.548-8/038.766.449-17
14/44.353.845-1/332.616.668-03
Relação dos 03 (três) temas para a PROVA DE MÉTODOS 

PEDAGÓGICOS:
1. Dimensionamento de pessoal.
2. Compras: conceito, seleção de fornecedores e planeja-

mento.
3. Previsão, controle e planejamento orçamentário.
Duração máxima da aula: 20 minutos
Data: 05/12/2020 Horário: 9:00h
4 – COMPONENTE CURRICULAR (HABILITAÇÃO): LÍNGUA 

ESTRANGEIRA MODERNA – INGLÊS (BASE NACIONAL COMUM/
ETIM) (ENSINO MÉDIO – BNC/BNCC/ETIM/Mtec/ EM COM 
ÊNFASES/PD)

CANDIDATO(S) AUSENTE(S):
Nº de Inscrição / RG / CPF
02/5.811. 716/987.009. 362-00 
 ETEC ITAQUERA II – SÃO PAULO
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA FORMAÇÃO DE 

CADASTRO RESERVA, PARA PROFESSOR DE ENSINO MÉDIO E 
TÉCNICO, Nº 285/02/2019 – PROCESSO Nº 2377566/2019

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA A PROVA DE MÉTODOS 
PEDAGÓGICOS

O Diretor de Escola Técnica da Etec Prof. Aprigio Gonza-
ga, designado nos termos do Despacho nº nº078/2019 para 
responder pelo Processo Seletivo Simplificado de Docentes da 
ETEC ITAQUERA II, convoca os candidatos abaixo relacionados 
para o sorteio de tema e realização da PROVA DE MÉTODOS 
PEDAGÓGICOS, a ser realizada na ETEC Itaquera II, sita na Rua 
Miguel Inacio Curi, S/N, bairro Vila Carmosina, cidade São Paulo.

Conforme disposto no item 8 do Capítulo IX do Edital de 
Abertura de Inscrições, o candidato convocado deverá compa-
recer ao local designado para a avaliação, com antecedência 
mínima de 30 (‘trinta) minutos, munido de protocolo de inscrição 
e do original de um documento de identidade (de acordo com o 
relacionado no Capítulo V do mesmo Edital).

O tema para a Prova de Métodos Pedagógicos será sorteado 
pela Banca Examinadora, sendo escolhido 1 (um) dentre os 3 
(três) temas que constarão do presente Edital.

A aula será ministrada pelo candidato perante a Banca 
Examinadora, obedecendo a ordem de classificação decrescente 
da lista de classificação do Exame do Memorial Circunstanciado 
(Prova de Títulos).

1 - COMPONENTE CURRICULAR – (HABILITAÇÃO) – Estudo 
do Solo e de Materiais na Construção Civil (Edificações Integra-
do ao Ensino Médio)

CANDIDATO(S) SELECIONADO(S):
Nº de Inscrição / Nome ou Nome Social / RG / CPF / Nota do 

Exame de Memorial Circunstanciado
035 / Isabel Borges Ferreira / 29.896.140-4 / 339.212.158-

46/5,63;
082 / Jose Luiz Bispo da Silva / 25.935.984-1 / 226.337.298-

94/1,13.
Relação dos 03 (três) temas para a PROVA DE MÉTODOS 

PEDAGÓGICOS:
1. PROSPECÇÃO DO SUBSOLO: PROCESSOS, PERFIS E RELA-

TORIOS DE SONDAGEM
2. ESTUDO DAS ROCHAS
3. AGREGADOS PARA CONCRETOS E ARGAMASSAS: DEFI-

NIÇÃO, CLASSIFICAÇÃO E PROPRIEDADES
Duração máxima da aula: 20 minutos.
Data: 03/12/2020 Horário: 11h00
2 - COMPONENTE CURRICULAR – (HABILITAÇÃO) – Pla-

nejamento Técnico da Construção Civil (Edificações Integrado 
ao Ensino Médio)

CANDIDATO(S) SELECIONADO(S):
Nº de Inscrição / Nome ou Nome Social / RG / CPF / Nota do 

Exame de Memorial Circunstanciado
012 / Maisa Lacol Wolga / 20.842.028-9 / 115.145.698-

50/12,63;
082 / Jose Luiz Bispo da Silva / 25.935.984-1 / 226.337.298-

94/1,13.
Relação dos 03 (três) temas para a PROVA DE MÉTODOS 

PEDAGÓGICOS:
1. LEGISLAÇÃO E NORMAS SOBRE HIGIENE E SEGURANÇA 

DO TRABALHO NA CONSTRUÇÃO CIVIL: NR-18
2. LEGISLAÇÃO E NORMAS SOBRE HIGIENE E SEGURANÇA 

DO TRABALHO NA CONSTRUÇÃO CIVIL: NR-05
3. LEGISLAÇÃO E NORMAS SOBRE HIGIENE E SEGURANÇA 

DO TRABALHO NA CONSTRUÇÃO CIVIL: NR-10
Duração máxima da aula: 20 minutos
Data: 03/12/2020 Horário: 11h40

Clecio
Riscado

Clecio
Riscado

Clecio
Riscado
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