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§ 4º – O Sistema de Provas será atualizado para o modelo 
“prova online” pelo funcionário de plantão da Equipe de Polos.

Capítulo 15 – Da licença ou férias do OP
Artigo 25 - É responsabilidade da Prefeitura Municipal pro-

ver um substituto para o OP em licença ou férias, com no mínimo 
15 dias de antecedência do início das provas.

§ 1º– O substituto deverá participar dos treinamentos de 
uso do sistema de provas.

§ 2º – O substituto deverá usar o login institucional e a 
senha do OP.

Capítulo 16 – Das situações imprevistas
Artigo 26 – Em caso falta de energia elétrica, de internet ou 

outra situação emergencial, durante a realização da prova, se a 
concessionária dos serviços não garantir o retorno da normalida-
de em até 30 minutos, os Orientadores de Polo deverão contatar 
as equipes de plantão via digital para receberem orientações, 
durante o período estipulado para o plantão.

Capítulo 16 – Disposições Finais
Artigo 27 - Casos omissos serão analisados pela Diretoria 

Acadêmica
Artigo 28- Esta normativa entra em vigor a partir da data 

de sua publicação.
Simone Telles
Diretora Acadêmica
Univesp

 Esportes
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 Despacho do Secretário, de 21/11/2022.
Autorizando, excepcionalmente nos termos do Parágrafo 

2º, Artigo 8º do Decreto 48.292/2003, o recebimento de diárias 
até 100% (cem por cento) dos vencimentos dos funcionários e 
servidores aos interessados abaixo, no mês de: novembro.

“RECREANDO UM DIA EM UMA ESCOLA, FESTIVAL DE 
JOGOS DE SALÃO e CIRCUITO DE LAZER” nos municípios de: 
LUPÉRCIO, CANITAR, ALVILANDIA e ALVARO DE CARVALHO,

De 23 a 28 de novembro: (5 diárias)
Alba Regina Santos Oliveira Marcelino, Oficial Administra-

tivo, 5.982.485-2;
Cassia Mariana Rita, Auxiliar de Serviços 

Gerais,15.351.305-6;
Laercio Raimundo da Silva, Oficial Sociocultural, 

13.358.565-7;
Leda Zampese Isidio, Oficial Administrativo,11.029.647-3;
Luciano Aparecido Marques, Auxiliar de Serviços Gerais 

14.530.448;
Maria Rosa Baraldi, Analista Sociocultural, 4.166.954-X;
Marli Alberta de Miranda, Auxiliar de Serviços Gerais, 

20.641,614-3;
Osvaldo Augusto Batista, Chefe I, 11.316.124-4;
Renato Soares Antonelli, Analista Sociocultural, 5.280.378-

8;
Rosemeire Dias de Oliveira, Analista Sociocultu-

ral,17.913.202-7;
Walkiria Fuga de Souza, Analista Sociocultural, 11.131.717-

4;
Wilson Dias do Santos, Analista Sociocultural,12.150.370-7;
 Autorizo, excepcionalmente, nos termos do Parágrafo 2º, 

Artigo 8º, do Decreto 48.292/2003, o recebimento de diárias ao 
interessado abaixo, no mês de: novembro, até o limite de 100% 
dos vencimentos.

Justificativa: Prestação de serviço na Diretoria Regional 
de Esporte e Lazer de Marília, no período de 01/11/2022 a 
30/11/2022.

José Domingos Neto – Assessor I – RG 9.069.554-9
 Despacho do Chefe de Gabinete, de 22/11/2022
Autorizando, excepcionalmente nos termos do Parágrafo 

2º, Artigo 8º do Decreto 48.292/2003, o recebimento de diárias 
aos interessados abaixo, no mês de novembro e dezembro, até o 
limite de 100% dos vencimentos:

EVENTO: Reunião Técnica e Administrativa do Grupo de 
Estudo, no município de São Paulo-SP, no período de 29 de 
novembro a 03 de dezembro, para elaboração dos regulamentos 
e calendário de eventos para o ano de 2023.

De 29 de novembro a 03 de dezembro: (04 diárias)
ALEXANDRE REQUENA DE OLIVEIRA, Analista Sociocultural, 

9.495.638-8;
CARLOS ALBERTO BONINI, Oficial Administrativo, 

4.970.370-5;
EDUI PEREIRA, Analista Sociocultural, 19.637.677-4;
EDVALDO BENEDITO DE BRITO, Analista Sociocultural, 

16258267-5;
GUSTAVO DE CASTRO LINZMAYER, Executivo Público, 

34.356.514-6;
JOSE DOMINGOS FERNANDES DE ANDRADE, Analista 

Sociocultural, 10.433.072-7;
JOSÉ ROBERTO RIBEIRO BUONGERMINO, Analista Sociocul-

tural, 4.273.759-X;
MARA ALICE DA CUNHA BARBOSA, Analista Sociocultural, 

11.293.735-4;
PAULO TEIXEIRA GONZALEZ, Analista Sociocultural, 

7.837.588;
SINVALDO GUIMARÃES DA SILVA, Analista Sociocultural, 

17.027.921-2;
SOLANGE GUERRA BUENO, Analista Sociocultural, 

12.782.800-X.
 Demanda n.º: 003665
Processo n.º: SESP-PRC-2021-00186-DM
Termo de Convênio n.º 000289/2022
Resumo do objeto: "REFORMA E ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO 

DE ESPORTES FRANCISCO ALVES ROBERTO”
Convenentes: Secretaria de Esporte e a Prefeitura Municipal 

de AREALVA.
Modalidade: Convênio (Decreto n.º 59.215, de 21 de maio 

de 2013)
Valor: R$ 133.936,74 (cento e trinta e três mil, novecentos 

e trinta e seis reais e setenta e quatro centavos), sendo R$ 
100.000,00

(cem mil reais) de responsabilidade do ESTADO e R$ 
33.936.74 (trinta e três mil, novecentos e trinta e seis reais e 
setenta e quatro

centavos) correspondente à contrapartida do MUNICÍPIO.
Data da assinatura: 15/03/2022
Crédito orçamentário: 04.127.2990.2272.0000
Vigência: 730 (setecentos e trinta) dias
Parecer referencial CJ/SES n.º 8/2022, de 19/04/2022
Gestor(a) Técnico ESTADO Sr.(a): VALTIELI BATISTA DE OLI-

VEIRA – CPF. nº 283.676.958-01
 Extrato de convênio
PROCESSO:SESP-PRC-2022/0100 – Chamamento nº 

03/2022
Termo de Colaboração nº 2/2022
Particípes: Secretaria de Esportes e a Associação Cultural 

Quântica Laboratório de Arte Contemporânea
Objeto: Celebração de Termo de Colaboração para realiza-

ção do Projeto Circuito Corridas de Ruas 2022.
VALOR: O valor do presente Convênio é de 3.991.958,00 

(três milhões, novecentos e noventa e um mil, novecentos e 
cinquenta e oito reais), dos quais R$3.770.958,00 (três milhões, 
setecentos e setenta mil, novecentos e cinquenta e oito reais) de 
responsabilidade do ESTADO e R$221.000,00 (duzentos e vinte 
e um mil reais) de representabilidade OSC apresentada como 
CONTRAPARTIDA.

Parágrafo único – Caso alguma questão da prova seja anu-
lada, a pontuação da questão será validada para todos.

Artigo 10 – O aluno poderá solicitar a vista de todas as pro-
vas realizadas por ele e terá direito a revisão de notas, no prazo 
máximo de um semestre, após a ocorrência da prova.

Capítulo 7 – Do exame
Artigo 11 - Alunos que não tenham obtido a média mínima 

para aprovação (5,0 pontos) podem realizar a prova de exame.
§ 1º– A prova de exame será aplicada presencialmente no 

polo em que o Aluno está regularmente matriculado, na data 
prevista no calendário de provas, salvo disposição em contrário 
expressa pela Diretoria Acadêmica da Univesp.

§ 2º – Caso o Aluno se ausente no dia do exame por motivo 
de saúde, poderá justificar sua ausência em até 48 horas após 
a data da aplicação da prova, podendo ter direito a segunda 
chamada, desde que de acordo com o Capítulo 4 – Da prova de 
segunda chamada.

§ 3º – Não serão considerados motivos justificados para a 
ausência na prova presencial, quaisquer outras situações que 
não sejam casos médicos, sendo necessária a apresentação de 
atestado detalhado, com assinatura, carimbo e CRM do médico 
responsável.

Capítulo 8 – Do Aluno com deficiência ou necessidade 
específica (PCD)

Artigo 12 – Para comprovação da necessidade específica, 
são considerados alunos com deficiência, transtornos globais 
do desenvolvimento, transtornos específicos da aprendizagem 
(dislexia, disgrafia, discalculia) e com mobilidade reduzida, que 
apresentem atestado com laudo médico.

Artigo 13 - O Aluno deve informar sua condição comprova-
da por atestado com laudo médico a qualquer momento, através 
de requerimento na Secretaria On-line no Portal do Aluno.

§ 1º– Para aplicação de provas em formatos especiais e/
ou tempo estendido para os Alunos PCD, a abertura do requeri-
mento deve ocorrer em até 90 dias antes da aplicação da prova.

§ 2º – É vedado ao polo o recebimento de atestados, estes 
devem ser requeridos exclusivamente pelo portal do Aluno con-
forme disposto no Capítulo 4 – Da prova de segunda chamada.

Capítulo 9 – Da licença maternidade
Artigo 14 – A aluna em licença maternidade, comprovada 

por atestado médico, que estiver impossibilitada de comparecer 
ao polo para realização da prova presencial, poderá realizá-la 
em outra data.

§ 1º- Deverá informar a licença por meio de requerimento 
na Secretaria online no Portal do Aluno informando que deseja 
realizar a prova em data diferente da contida nos calendários 
acadêmicos e de prova.

§ 2º - A licença maternidade tem a duração de 90 dias, 
conforme Decreto-Lei 1.044/69 e Lei 6.202/75.

Capítulo 10 – Da aplicação das provas
Artigo 15 – O Orientador de Polo (OP) é o responsável por 

todo o processo de aplicação da prova.
§ 1º– O OP pode ser auxiliado na aplicação de provas pelo 

Secretário de Polo, Mediador Municipal ou Gestor de Polo.
§ 2º – Serão oferecidos, pela Univesp, treinamentos síncro-

nos e assíncronos para a utilização do sistema de provas.
§ 3º – O OP e seus auxiliares não estão autorizados a per-

mitir a realização de provas digitais fora do polo em nenhuma 
situação.

§ 4º – Apenas os responsáveis pelas equipes técnicas da 
Univesp e seus dirigentes possuem permissão para autorizar 
a realização de provas remotas ou em horários diferenciados 
(tempo estendido).

Artigo 16 – Ao iniciar as provas, o OP deve seguir a seguinte 
rotina:

a. Entrar no Sistema de Provas;
b. Imprimir as listas de presença e folha de ocorrências;
c. Verificar a identidade do Aluno;
d. Passar a lista de presença para o Aluno assinar;
e. Informar ao Aluno a senha das provas, que está disponível 

na lista de presença:
e.1) Cada prova tem uma senha diferente;
e.2) As senhas não diferenciam letras maiúsculas de minús-

culas;
e.3) O Aluno deve se atentar aos caracteres da senha para 

evitar confundir caracteres semelhantes;
f. Quando o Aluno finalizar a prova, o OP, dentro do Sistema 

de Provas, deve clicar em BLOQUEAR, para impedir que o Aluno 
faça alterações em seu envio;

g. Caso seja autorizada a realização de provas impressas, o 
Aluno receberá um cartão de respostas, que deverá ser devolvi-
do ao OP ao final da prova, estando preenchido ou não.

g.1) O OP deve, em até 48 horas após a realização da prova, 
fazer o upload dos cartões de respostas utilizados efetivamente, 
das listas de presença e folhas de ocorrências, no sistema de 
provas.

g.2) Os cartões de respostas devem ser inseridos (upload) 
em formato JPG ou JPEG, outros formatos serão desconsidera-
dos para fins de correção.

g.3) Para alunos ausentes, o OP não deve realizar o upload 
do cartão de resposta, nem os cartões de respostas em branco.

g.4) Os cartões de respostas, preenchidos ou não, devem 
ficar arquivados no polo pelo período de 1 (um ano), a contar da 
data de aplicação da prova.

Capítulo 11 – Das listas de presença
Artigo 17 – O OP deve imprimir todas as listas de presença.
§ 1º- A lista de presença deve ser assinada pelo Aluno, indi-

vidualmente, mediante verificação de sua identidade junto OP.
§ 2º - A senha da prova só pode ser entregue ao Aluno 

mediante presença e identificação do Aluno.
Artigo 18 – O OP deve escrever “AUSENTE” na frente do 

nome do Aluno que não estiver presente.
§ 1º– Caso todos os Alunos faltem, fazer um risco inuti-

lizando todos os espaços de assinaturas e escrever “Todos os 
Alunos ausentes”.

§ 2º – Caso todos os Alunos faltem, isso deve ser reportado 
na folha de ocorrências.

Artigo 19 – O OP deve subir a(s) lista(s) de presença exclu-
sivamente no formato PDF no sistema de provas.

Parágrafo único – As listas de presença cujos uploads forem 
feitos em outros formatos serão desconsideradas.

Capítulo 12 – Das folhas de ocorrências
Artigo 20 – O OP deve imprimir apenas uma folha de ocor-

rência para cada dia de prova, de qualquer disciplina disponível 
no dia da prova.

Parágrafo único – Caso existam muitas ocorrências a serem 
relatadas, podem ser impressas outras folhas de ocorrências.

Artigo 21 – A folha de ocorrência deve ser assinada pelo 
OP ou responsável pela aplicação da prova e pelos últimos 3 
Alunos presentes.

Parágrafo único – Os últimos 3 Alunos devem sair juntos da 
sala de aplicação de prova.

Artigo 22 – Caso nenhum Aluno esteja presente, escreva na 
folha de ocorrências “nenhum Aluno compareceu na data dd/
mm/aaaa” e assine.

Capítulo 13 – Do plantão da Univesp
Artigo 23 – Nos dias de provas, uma equipe designada 

ficará de plantão até as 20h.
Capítulo 14 – Dos feriados e emendas municipais
Artigo 24 – Em dias de feriados municipais e emendas, as 

provas serão disponibilizadas online (remotamente e sem senha) 
pelo sistema, e o Aluno poderá fazer a prova em sua residência.

§ 1º– O OP deve avisar a Coordenação de Polos sobre os 
feriados, via formulário digital.

§ 2º – O OP deve avisar os Alunos na semana anterior ao 
feriado.

§ 3º – O SAE (Serviço de Atendimento ao Estudante) será 
informado a respeito dos feriados e emendas municipais pelo 
funcionário de plantão da Equipe de Polos.

em ENSINO MÉDIO (BNCC/ ETIM/ MTEC/ EM COM ÊNFASES/ 
ITINERÁRIOS FORMATIVOS/ PD), destinado a OP 066 ESCOLA 
TÉCNICA ESTADUAL JACINTO FERREIRA DE SÁ – OURINHOS. 
A designação VIGERÁ até a homologação/encerramento do 
certame. 

(Despacho 241/2022 – URH)

 FACULDADE DE MEDICINA DE SÃO JOSÉ 
DO RIO PRETO

 Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto – 
FAMERP

CONTRATO Nº 015/2022 referente ao Processo FAMERP N 
2022101523-6, Número Sem Papel FAMERP-PRC-2022/00234 
Objeto: Reforma do Laboratório de Habilidades Cirúrgicas. 
Vigência: 21/11/2022 até 31/12/2022. Contratada: ELIELI CONS-
TRUTORA LTDA ME, CNPJ: 17.799.549/0001-90. Assinatura: 
11/11/2022. Valor: R$ 18.600,00.

CONTRATO Nº 016/2022 referente ao Processo FAMERP N 
2022071952-4, Número Sem Papel FAMERP-PRC-2022/00168 
Objeto: serviço emergencial de reforma na cobertura do Biotério 
da FAMERP. Vigência: 30 dias. Contratada: RIBEIRO SOLUÇÃO 
E CONSTRUÇÃO LTDA, CNPJ: 06.021.740/0001-90. Assinatura: 
22/11/2022. Valor: R$ 56.760,00.

CONTRATO Nº 017/2022 referente ao Processo FAMERP N 
2022104593-2, Número Sem Papel FAMERP-PRC-2022/00237 
Objeto: Serviço de Consultoria - e Social. Vigência: a partir da 
data de assinatura em 22/11/2022 até 31/12/2022. Contratada: 
CLENIL SERVICOS E FACILITYS LTDA, CNPJ: 32.855.059/0001-58. 
Assinatura: 22/11/2022. Valor: R$ 16.999,98.

São José do Rio Preto – SP, 23/11/2022.

 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE VIRTUAL DO 
ESTADO DE SÃO PAULO

 INSTRUÇÃO NORMATIVA nº 001/2022
DIRETORIA ACADÊMICA UNIVESP
Dispõe sobre os procedimentos das atividades presenciais, 

denominadas PROVAS, para os cursos de Graduação da Univer-
sidade Virtual do Estado de São Paulo – Univesp.

A Diretoria Acadêmica da Universidade Virtual do Estado 
de São Paulo – Univesp, no uso de suas atribuições facultadas 
pelo art. 21 do DECRETO Nº 60.333, DE 3 DE ABRIL DE 2014, 
e demais atos normativos institucionais e legislação vigente, e 
considerando:

I – O DECRETO Nº 9.057, DE 25 DE MAIO DE 2017, que 
regulamenta o art. 80 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 
1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional;

II – A DELIBERAÇÃO CEE N° 170/2019, que fixa normas 
para autorização, reconhecimento, renovação do reconhecimen-
to de cursos de graduação na modalidade a distância para as 
instituições vinculadas ao sistema de ensino do Estado de São 
Paulo, e dá outras providências;

R E S O L V E:
Capítulo 1 - Da caracterização das provas
Artigo 1º – A atividade de avaliação, aqui denominada 

“prova” é obrigatória e realizada de forma presencial.
§ 1º– Em conformidade ao Projeto Pedagógico de Curso 

(PPC), poderá haver componentes curriculares obrigatórios que 
não necessitam da prova como atividade de avaliação.

§ 2º – As provas dos cursos de graduação serão realizadas 
presencialmente, impreterivelmente no polo de apoio presencial 
em que o Aluno está regularmente matriculado.

Parágrafo único. Não é permitida a alteração de polo para 
a realização das provas.

Capítulo 2 – Das plataformas digitais
Artigo 2º - As provas serão realizadas preferencialmente 

no Sistema de Prova utilizando com autenticação do Aluno via 
Portal do Aluno.

§ 1º– O uso do e-mail institucional e bem como as suas 
credenciais de acesso, são obrigatórios e será único meio para 
acessar todas as atividades.

§ 2º – Serão autorizadas exceções, total ou em parte da 
aplicação, de realização de provas presenciais impressas, caso o 
polo não possua a infraestrutura física e/ou tecnológica mínimas 
para todos os Alunos necessários de realização de prova ou para 
atender necessidades específicas de alunos.

§ 3º – A autorização mencionada no parágrafo anterior, 
deverá ser comunicada a Coordenação de Polos com um prazo 
mínimo de 30 dias, a contar do primeiro dia da aplicação de 
provas, a fim que seja analisada e autorizada a situação em 
tempo hábil.

Capítulo 3 – Do calendário de provas
Artigo 3º – As provas serão aplicadas ao final de cada ciclo 

avaliativo, bimestral ou semestralmente e suas datas estarão 
disponíveis no calendário de provas ou acadêmicos da Univesp.

Artigo 4º - As provas terão início às 18 horas e serão fina-
lizadas às 22 horas.

§ 1º– O horário limite para entrada dos Alunos será às 
19h15 e o mínimo para saída é 19:30.

§ 2º – Para casos de alunos com necessidades específicas e 
sendo necessário o tempo de prova estendido, as provas inicia-
rão às 16 horas e serão concluídas às 22 horas.

§ 3º – Poderão solicitar prova com horário estendido alunos 
e alunas com: deficiência, transtornos globais do desenvol-
vimento, transtornos específicos da aprendizagem (dislexia, 
disgrafia, discalculia) e lactantes.

Artigo 5º - Todas as datas mencionadas no Calendário 
Acadêmico estão sujeitas a alterações, sendo de inteira respon-
sabilidade do Aluno acompanhar o cronograma nos meios de 
publicação e consulta.

Parágrafo único – Caso haja necessidade de alteração 
das datas previstas no Cronograma, serão divulgadas com 
antecedência.

Capítulo 4 – Da prova de segunda chamada
Artigo 6º – Caso o Aluno falte no dia da prova por motivo 

de saúde, poderá justificar sua ausência em até 48 horas após a 
data da aplicação da prova.

§ 1º– Alunos que tenham faltado à prova presencial por 
motivo de saúde podem requerer prova de 2ª chamada mediante 
atestado médico comprobatório.

§ 2º – A justificativa da ausência por motivo de saúde, 
devidamente comprovado por atestado médico, deverá obriga-
toriamente ser realizada via requerimento na Secretaria online 
no Portal do Aluno para análise e parecer da equipe técnica da 
Univesp.

§ 3º – Não serão considerados motivos justificados para a 
ausência na prova presencial, quaisquer outras situações que 
não sejam casos médicos, sendo necessário a apresentação de 
atestado detalhado, com assinatura, carimbo e CRM do médico 
responsável.

Artigo 7º – O período para solicitar a 2ª chamada é de até 
48 horas após a data prevista no Calendário de Provas para 
realização da prova.

§ 1º– A prova de 2ª chamada é presencial, salvo disposição 
em contrário expressa pela Diretoria Acadêmica da Univesp.

§ 2º – A data da aplicação da prova de 2ª chamada deve ser 
verificada no Portal do Aluno.

Capítulo 5 – Da divulgação das notas e vista de provas
Artigo 8º – A nota será publicada no Sistema de Provas e 

depois importada para o Histórico Escolar.
§ 1º– Não são divulgadas notas durante o ciclo de aplicação 

de provas.
§ 2º – O prazo para a divulgação das notas é de até 20 

dias úteis.
Artigo 9º – O Aluno tem até 3 dias corridos (72 horas) 

para verificar suas notas e realizar os requerimentos de revisão 
de notas.

PLANETÁRIA - PROGRAMA "VIA RÁPIDA", bem como para ser 
FISCAL o agente público Renato Jefferson Domingos, lotado na 
Unidade Formação Inicial e Educação Continuada - UFIEC, cujas 
atribuições, responsabilidade e vedações, sem prejuízo de outras 
determinadas por lei e pelos respectivos contratos, encontram-se 
dispostas no Anexo I da Portaria CEETEPS – GDS nº 3277/2022 
emitida pela Autoridade Competente, publicada no DOE em 
15/06/2022, cujas cópias integram os respectivos autos.

Além disso, ainda ficam cientes de que respondem pelos 
seus atos perante as esferas criminal, administrativa e cível, 
inclusive, perante o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, 
cujas solicitações deverão ser tempestivamente atendidas.

Publique-se.
MAGDA DE OLIVEIRA VIEIRA
Coordenadora Técnica
Unidade de Gestão Administrativa e Financeira

 UNIDADE DE RECURSOS HUMANOS

 UNIDADE DE RECURSOS HUMANOS
DESPACHO DO COORDENADOR TÉCNICO
22-11-2022
DESIGNANDO
o Diretor da OP 094 ETEC JÚLIO DE MESQUITA – SÃO 

ANDRÉ, para responder pelo Concurso Público Docente, o 
emprego público permanente de Professor de Ensino Médio 
e Técnico, veiculado pelo Edital de Abertura nº 128/06/2022, 
publicado no DOE de 12/10/2022, Seção I, página(s) 451, para 
o componente curricular INGLÊS INSTRUMENTAL, da habilitação 
ADMINISTRAÇÃO, destinado a OP 128 ESCOLA TÉCNICA ESTA-
DUAL DE MAUÁ - MAUÁ. A designação VIGERÁ até a homolo-
gação/encerramento do certame. 

(Despacho 247/2022 – URH)
o Diretor da OP 031 ETEC ANTONIO DEVISATE – MARÍLIA, 

para responder pelo Concurso Público Docente, o emprego 
público permanente de Professor de Ensino Médio e Técnico, 
veiculado pelo Edital de Abertura nº 092/01/2022, publicado no 
DOE de 12/10/2022, Seção I, página(s) 533, para o componente 
curricular QUÍMICA (BNCC/ ETIM / MTec / EM com Ênfases), 
da habilitação ENSINO MÉDIO (BNCC/ ETIM/ MTEC/ EM COM 
ÊNFASES/ ITINERÁRIOS FORMATIVOS/ PD), destinado a OP 
092 ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL PAULO GUERREIRO FRAN-
CO – VERA CRUZ. A designação VIGERÁ até a homologação/
encerramento do certame. 

(Despacho 248/2022 – URH)
o Diretor da OP 071 ETEC DOUTOR JOSE COURY – RIO 

DAS PEDRAS, para responder pelo Concurso Público Docente, 
o emprego público permanente de Professor de Ensino Médio 
e Técnico, veiculado pelo Edital de Abertura nº 198/04/2022, 
publicado no DOE de 14/09/2022, Seção I, página(s) 311-314, 
para o componente curricular ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS 
HUMANOS, da habilitação ADMINISTRAÇÃO INTEGRADO AO 
ENSINO MÉDIO (MTEC – PROGRAMA NOVOTEC INTEGRADO), 
destinado a da OP 198 ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL DE MONTE 
MOR – MONTE MOR. A designação VIGERÁ até a homologação/
encerramento do certame. 

(Despacho 250/2022 – URH)
UNIDADE DE RECURSOS HUMANOS
DESPACHO DO COORDENADOR TÉCNICO
23-11-2022
DESIGNANDO
o Diretor da OP 071 ETEC DOUTOR JOSE COURY – RIO 

DAS PEDRAS, para responder pelo Concurso Público Docente, o 
emprego público permanente de Professor de Ensino Médio e 
Técnico, veiculado pelo Edital de Abertura nº 198/03/2022, publi-
cado no DOE de 14/09/2022, Seção I, página(s) 298-300, para o 
componente curricular APLICATIVOS INFORMATIZADOS (PARA 
A HABILITAÇÃO ADMINISTRAÇÃO), da habilitação ADMINIS-
TRAÇÃO INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO (MTEC – PROGRAMA 
NOVOTEC INTEGRADO), destinado a da OP 198 ESCOLA TÉCNI-
CA ESTADUAL DE MONTE MOR – MONTE MOR. A designação 
VIGERÁ até a homologação/encerramento do certame. 

(Despacho 249/2022 – URH)
o Diretor da OP 135 ETEC RODRIGUES DE ABREU – BAURU, 

para responder pelo Concurso Público Docente, o emprego 
público permanente de Professor de Ensino Médio e Técnico, 
veiculado pelo Edital de Abertura nº 040/01/2022, publicado no 
DOE de 27/09/2022, Seção I, página(s) 261-264, para o compo-
nente curricular ADMINISTRAÇÃO DA PRODUÇÃO E SERVIÇOS 
(PARA A HABILITAÇÃO ADMINISTRAÇÃO), da habilitação ADMI-
NISTRAÇÃO, destinado a OP 040 ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL 
COMENDADOR JOÃO RAYS – BARRA BONITA. A designação 
VIGERÁ até a homologação/encerramento do certame. 

(Despacho 251/2022 – URH)
o Diretor da OP 285 ETEC DE ITAQUERA II – SÃO PAULO, 

para responder pelo Concurso Público Docente, o emprego 
público permanente de Professor de Ensino Médio e Técnico, 
veiculado pelo Edital de Abertura nº 208/02/2022, publicado 
no DOE de 12/10/2022, Seção I, página(s) 791-793, para o 
componente curricular LÍNGUA PORTUGUESA, LITERATURA E 
COMUNICAÇÃO PROFISSIONAL (BASE NACIONAL COMUM/ 
ETIM / MTEC), da habilitação ENSINO MÉDIO (BNCC/ ETIM/ 
MTEC/ EM COM ÊNFASES/ ITINERÁRIOS FORMATIVOS/ PD), 
destinado a OP 208 ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL DE TIQUATI-
RA – SÃO PAULO. A designação VIGERÁ até a homologação/
encerramento do certame. 

(Despacho 252/2022 – URH)
o Diretor da OP 053 ETEC EDSON GALVÃO – ITAPETININ-

GA, para responder pelo Concurso Público Docente, o emprego 
público permanente de Professor de Ensino Médio e Técnico, 
veiculado pelo Edital de Abertura nº 101/06/2022, publicado no 
DOE de 12/10/2022, Seção I, página(s) 621, para o componente 
curricular SEGURANÇA AMBIENTAL E DO TRABALHO, da habili-
tação MECATRÔNICA INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO (MTEC 
– PROGRAMA NOVOTEC INTEGRADO) MTEC–PI, destinado a OP 
101 ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL SALE GOMES – TATUÍ. A desig-
nação VIGERÁ até a homologação/encerramento do certame. 

(Despacho 253/2022 – URH)
o Diretor da 084 ETEC ORLANDO QUAGLIATO – SANTA 

CRUZ DO RIO PARDO, para responder pelo Concurso Público 
Docente, o emprego público permanente de Professor de 
Ensino Médio e Técnico, veiculado pelo Edital de Abertura 
nº 093/01/2022, publicado no DOE de 27/09/2022, Seção I, 
página(s) 347, para o componente curricular QUÍMICA (BNCC/ 
ETIM / MTEC / EM COM ÊNFASES), da habilitação em ENSINO 
MÉDIO (BNCC/ ETIM/ MTEC/ EM COM ÊNFASES/ ITINERÁRIOS 
FORMATIVOS/ PD), destinado a OP 093 ESCOLA TÉCNICA ESTA-
DUAL DEPUTADO PAULO ORNELLAS CARVALHO DE BARROS – 
GARÇA. A designação VIGERÁ até a homologação/encerramento 
do certame. 

(Despacho 243/2022 – URH)
o Diretor da OP 203 ETEC PIEDADE - PIEDADE, para 

responder pelo Concurso Público Docente, o emprego público 
permanente de Professor de Ensino Médio e Técnico, veiculado 
pelo Edital de Abertura nº 235/01/2022, publicado no DOE de 
27/09/2022, Seção I, página(s) 604 A 607, para o componen-
te curricular PROCESSOS DE ORGANIZAÇÃO DA LOGÍSTICA 
REVERSA, da habilitação em LOGÍSTICA, destinado a OP 235 
ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL DE MAIRINQUE - MAIRINQUE. 
A designação VIGERÁ até a homologação/encerramento do 
certame. 

(Despacho 242/2022 – URH)
o Diretor da OP 164 ETEC PROFESSOR MARIO ANTÔNIO 

VERZA – PALMITAL, para responder pelo Concurso Público 
Docente, o emprego público permanente de Professor de 
Ensino Médio e Técnico, veiculado pelo Edital de Abertura 
nº 066/01/2022, publicado no DOE de 12/10/2022, Seção I, 
página(s) 437, para o componente curricular LÍNGUA ESTRAN-
GEIRA MODERNA – INGLÊS E COMUNICAÇÃO PROFISSIONAL 
(BASE NACIONAL COMUM/ ETIM / MTEC), da habilitação 
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