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Leis 
LEI Nº 14.955, DE 12 DE MARÇO DE 2013 
(Projeto de lei nº 823/09, do Deputado José Bittencourt- PDT) 
Proíbe o ingresso ou permanência de pessoas utilizando 
capacete ou qualquer tipo de cobertura que 
oculte a face nos estabelecimentos comerciais, 
públicos ou privados 
O GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO: 
Faço saber que a Assembleia Legislativa decreta e eu promulgo 
a seguinte lei: 
Artigo 1º - Fica proibido o ingresso ou permanência de pessoas 
utilizando capacete ou qualquer tipo de cobertura que oculte 
a face nos estabelecimentos comerciais, públicos ou privados. 
§ 1º - Os efeitos desta lei estendem-se aos prédios que 
funcionam no sistema de condomínio. 
§ 2º - Nos postos de combustíveis, os motociclistas deverão 
retirar o capacete antes da faixa de segurança para abastecimento. 
§ 3º - Os bonés, capuzes e gorros não se enquadram na 
proibição, salvo se estiverem sendo utilizados de forma a ocultar 
a face da pessoa. 
Artigo 2º - Os responsáveis pelos estabelecimentos de que 
trata a presente lei deverão afixar, no prazo de 60 (sessenta) 
dias a contar da data de sua publicação, uma placa indicativa na 
entrada do estabelecimento, contendo a seguinte inscrição: “É 
PROIBIDA A ENTRADA DE PESSOA UTILIZANDO CAPACETE OU 
QUALQUER TIPO DE COBERTURA QUE OCULTE A FACE”. 
Parágrafo único - Deverá ser feita menção, na placa indicativa, 
ao número desta lei, bem como à data de sua publicação, 
logo abaixo da inscrição à qual se refere o “caput” deste artigo. 
Artigo 3º - A infração às disposições da presente lei acarretará 
ao responsável infrator multa no valor de R$ 500,00 
(quinhentos reais), aplicada em dobro em caso de reincidência. 
Artigo 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Palácio dos Bandeirantes, 12 de março de 2013. 
GERALDO ALCKMIN 
Eloisa de Sousa Arruda 
Secretária da Justiça e da Defesa da Cidadania 
Fernando Grella Vieira 
Secretário da Segurança Pública 
Edson Aparecido dos Santos 
Secretário-Chefe da Casa Civil 
Publicada na Assessoria Técnico-Legislativa, aos 12 de 
março de 2013. 
 
Educação 
DIRETORIAS DE ENSINO 
DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE PIRACICABA 



Portaria do Dirigente Regional de Ensino, de 12-3-2013 
Considerando convocados os profissionais integrantes 
do Grupo Referência do Núcleo de Formação – Grupo Diretoria 
de Ensino – Região de Piracicaba, conforme cronograma abaixo 
para reunião de trabalho sobre o “Plano de Formação Continuada 
de Professores e Gestores”. 
Dia: 13/03/2013 
Local: Diretoria de Ensino Região de Piracicaba 
Público Alvo: Integrantes do Núcleo de Referência (Cláudia 
Fernanda Inácio Sanches, Fabiana Furlanetto de Oliveira, Christina 
Negro da Silva, Juli Anne M. L. Bargiela, Leticie Rogério, 
Jefferson Ferraz de Toledo, Adriana Cristina Pavan e Daniela 
Peixoto Rosa). 
Horário: das 13h30 às 17h30 
 
ESCOLAS ESTADUAIS DE ENSINO 
FUNDAMENTAL E MÉDIO 
EE PROFESSOR EDUIR BENEDICTO SCARPARI 
Comunicado 
A Direção da EE Professor Eduir Benedicto Scarpari, localizada 
na Rua Lutero Luiz, 150- Jd. Alvorada, está recebendo 
proposta de professores efetivos adidos ou readaptados, ou 
categoria F com hora de permanência, devidamente habilitados, 
para a função de professor responsável pela SALA DE LEITURA, 
nos termos da Resolução 70/2011. Entrevistas com exposição 
da proposta a ser definida com cada candidato na entrega da 
proposta. Período de entrega: Dias 14, 15 e 18 de março, na 
secretaria da escola, em horário comercial. 
 
ESCOLA DE FORMAÇÃO E 
APERFEIÇOAMENTO DOS PROFESSORES 
DO EST. DE SÃO PAULO PAULO RENATO 
COSTA SOUZA 
Portaria do Coordenador, de 12-3-2013 
Autorizando, nos termos da Resolução SE-58/2011, os 
cursos de atualização, propostos e executados por Órgãos da 
Estrutura Básica da Secretaria de Estado da Educação: 
Órgão Proponente – Órgão Executor – Nº Projeto – Nome 
do Curso – Público Alvo – Período de Realização – Carga Horária 
– Local de Realização. 
Diretoria de Ensino da Região de Piracicaba – Diretoria de 
Ensino da Região de Piracicaba – Projeto nº 317/2013 – “Humor 
na Sala de Aula – Módulo 2” – Professores do EFAI, professores 
das disciplinas de arte, Língua Portuguesa, História, Geografia, 
Filosofia e Sociologia em atuação em sala de aula ou atuando 
na coordenação pedagógica das escolas públicas estaduais da 
Diretoria Regional de Ensino de Piracicaba e da Prefeitura Municipal 
de Piracicaba que concluíram o curso Cultura Linguagem e 
Ensino: A Contribuição do Salão Internacional de Humor de Piracicaba 
para o Currículo de São Paulo. No caso de existirem vagas 



remanescentes, estas poderão ser destinadas aos professores da 
disciplina de Arte que não concluíram o curso Cultura Linguagem 
e Ensino: A Contribuição do Salão Internacional de Humor 
de Piracicaba para o Currículo de São Paulo em virtude dos 
mesmos já possuírem os pré-requisitos necessários ao desenvolvimento 
dos conteúdos previstos- 10/04/2013 a 29/05/2013 – 30 
horas – Piracicaba / DE da Região de Piracicaba. 
 
COORDENADORIA DE GESTÃO DA 
EDUCAÇÃO BÁSICA 
(Capacitação nº 81/2013). 
Portaria do Coordenador, de 12-3-2013 
Convocando os profissionais abaixo relacionados para 
a Orientação Técnica: “1º Encontro Centralizado do Grupo de 
Referência”, nos termos do artigo 8º, da Resolução SE 58/2011, 
alterada pela Resolução SE 43, de 12/04/2012. 
Público Alvo: Supervisores de Ensino, Diretores de Escola, 
Professores Coordenadores e Diretor do Núcleo Pedagógico, 
integrantes dos Grupos de Referência dos Núcleos de Formação 
do Interior. 
Dia: 26 de março de 2013 - Horário: das 8h às 17h 
Local: Teatro Fernando Azevedo 
Praça da República, 53 - São Paulo/SP 
Programa: 808 
Ação: 5148 (Ensino Fundamental) e 5149 (Ensino Médio) 
Diária/Transporte - responsabilidade das Diretorias de Ensino. 
 
(Capacitação nº 83/2013). 
Portaria do Coordenador, 12-3-2013 
Convocando os profissionais abaixo relacionados para a 
Orientação Técnica Centralizada “O CURRÍCULO E CADERNOS 
DE FILOSOFIA: REFLEXÕES NECESSÁRIAS”, nos termos artigo 8º 
da Res. SEE 58/2011, alterada pela Res. SEE 43, de 12/04/2012. 
Público Alvo: PCNP - Professor Coordenador do Núcleo 
Pedagógico designado na disciplina Filosofia das 91 Diretorias 
de Ensino do Estado de São Paulo. 
Dias: 26 e 27 de março. Horário: das 08h30 às 17h30. 
Local: EFAP – Escola de Formação e Aperfeiçoamento de 
Professores. 
Rua João Ramalho, 1546. Perdizes, São Paulo – SP 
Programa: 808 
Ação: 5149 (Ensino Médio) 
Diária e Transporte ficam a cargo das Diretorias Regionais 
de Ensino. 
 
Concursos 
EDUCAÇÃO 
COORDENADORIA DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 
CONCURSO PÚBLICO ANALISTA SOCIOCULTURAL, ANALISTA 
ADMINISTRATIVO e AGENTE TÉCNICO DE ASSISTÊNCIA 



À SAÚDE 
INSTRUÇÕES ESPECIAIS SE Nº 01/2013 
O Secretário de Estado da Educação, nos termos do artigo 
23 do Decreto n.º 52.833, de 24 de março de 2008, consoante 
autorização governamental exarada no Processo nº 1.154-11 
(SGP – 29.646-12), publicada no DOE de 20/07/2012, expede e 
torna públicas as Instruções Especiais que regerão o Concurso 
Público de Prova, em nível regional, para provimento, mediante 
nomeação, dos cargos: Analista Sociocultural, Analista Administrativo 
e Agente Técnico de Assistência à Saúde. 
As presentes Instruções Especiais foram devidamente analisadas 
e aprovadas pela Unidade Central de Recursos Humanos – 
UCRH, conforme disposto no Capítulo III do artigo 25 do Decreto 
52.833, de 24 de março de 2008. 
I – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
1. O Concurso Público realizar-se-á sob a responsabilidade 
da Fundação VUNESP, obedecidas às normas destas Instruções 
Especiais. 
2. O Concurso Público constará de prova: 
2.1 Parte Objetiva de Conhecimentos Gerais e Conhecimentos 
Específicos, de caráter eliminatório e classificatório; 
2.2 Redação, de caráter classificatório. 
3. O Concurso Público destina-se ao provimento de: 
3.1 Analista Sociocultural - 97 (noventa e sete) cargos; 
3.2 Analista Administrativo - 182 (cento e oitenta e dois) 
cargos; 
3.3 Agente Técnico de Assistência à Saúde - 96 (noventa 
e seis) cargos. 
4. Os 375 (trezentos e setenta e cinco) cargos vagos serão 
distribuídos entre os Órgãos Centrais e Regionais da Secretaria 
da Educação. 
5. Nos termos da Lei Complementar Estadual nº 683, de 
18 de setembro de 1992, será assegurado às pessoas com 
deficiência, a reserva de 5% (cinco por cento) do total de vagas 
oferecidas por cargo em concurso e por Região; 
5.1 Mesmo que o percentual não atinja o decimal de 0,5 
(cinco décimos), quando o concurso indicar a existência de cinco 
a dez vagas, uma delas deverá ser preenchida obrigatoriamente 
por pessoa com deficiência. 
6. Os candidatos serão nomeados em caráter efetivo e estarão 
sujeitos ao regime estatutário previsto na Lei nº 10.261/68 
(Estatuto dos Funcionários Públicos do Estado) e ao estágio 
probatório previsto na Lei Complementar 1080/2008 para os 
cargos Analista Sociocultural e Analista Administrativo e na 
Lei Complementar 1157/2011 para o cargo Agente Técnico da 
Assistência à Saúde. 
7. Integram este Edital os seguintes anexos: 
a. Anexo I - das atividades a serem exercidas de acordo com 
as atribuições do Cargo 
b. Anexo II – do Conteúdo Programático 



c. Anexo III – das vagas/ Regiões 
 

 
 
III – DOS REQUISITOS PARA INVESTIDURA NO CARGO 
1. O candidato aprovado no Concurso de que tratam estas 
Instruções Especiais será investido no cargo se atender às 
seguintes exigências, na data da posse: 
a) ser brasileiro nato, naturalizado; 
b) ter idade mínima de 18 (dezoito) anos completos, até a 
data do encerramento das inscrições; 
c) estar em situação regular com a Justiça Eleitoral; 
d) estar em dia com as obrigações do Serviço Militar, se 
do sexo masculino. Essa condição deverá ser comprovada por 
candidato com idade inferior a 46 anos; 
e) não registrar antecedentes criminais, achando-se no 
pleno exercício de seus direitos civis e políticos; 
f) ter concluído a escolaridade exigida para o cargo e possuir 
os documentos comprobatórios; 
g) possuir os documentos constantes do Capítulo XIII destas 
Instruções Especiais; 
h) ter aptidão para o exercício das atribuições do cargo, 
comprovada por avaliação médica realizada em conformidade 
com normas emitidas pela Secretaria da Educação – Decreto 
58.032, de 10 de maio de 2012, em conjunto com o Departamento 
Médico do Estado; 
i) não ter sido demitido ou dispensado do serviço público 
(federal, estadual ou municipal) em consequência de processo 
administrativo (por justa causa ou a bem do serviço público), 
observados os prazos definidos em legislação específica. 
2. O candidato que, na data da posse, não reunir os requisitos 
enumerados no item 1 deste Capítulo perderá o direito à 
investidura no cargo. 
IV - DAS INSCRIÇÕES 
1. A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a 
tácita aceitação das normas e condições estabelecidas nestas 
Instruções Especiais, em relação às quais não poderá ser alegada 
qualquer espécie de desconhecimento. 
1.1 O candidato poderá se inscrever para um ou dois cargos 
no presente Concurso Público de Ingresso, devendo fazê-lo 
através de inscrições distintas. 
1.1.1 O candidato que se inscrever para mais de um cargo 
cujo horário de prova coincida, será considerado ausente 
naquela em que não comparecer, sendo eliminado do respectivo 
concurso público. 
1.2 No caso dos cargos de Analista Sociocultural e de Agente 



Técnico de Assistência à Saúde, o candidato deverá efetuar 
a inscrição em apenas um dos dois cargos, observando o que 
dispõem os itens 1, 2 e 3 do Capítulo VII. 
2. O deferimento da inscrição dar-se-á mediante o correto 
preenchimento da Ficha de Inscrição pela Internet e o pagamento 
da respectiva taxa. 
3. De forma a evitar ônus desnecessário, o candidato deverá 
recolher o valor de inscrição somente após tomar conhecimento 
de todos os requisitos e condições exigidas para o Concurso. 
4. As inscrições ficarão abertas, exclusivamente, via Internet, 
no período de 20/03/2013 a 12/04/2013 iniciando-se às 
10 horas do dia 20/03/2013 e encerrando-se às 16 horas do 
dia 12/04/2013 (horário oficial de Brasília), não sendo aceita 
qualquer outra forma de inscrição ou inscrição fora do prazo, de 
acordo com o item 6 deste Capítulo. 
5. Ao realizar a inscrição, o candidato deverá, obrigatoriamente: 
5.1 Optar por 1 (uma) das 77 (setenta e sete) Regiões, 
listadas no Anexo III destas Instruções Especiais, para fins de 
classificação, escolha de vaga e investidura no cargo. 
6. Para inscrever-se, o candidato deverá acessar o endereço 
eletrônico da Fundação VUNESP: www.vunesp.com.br, durante o 
período das inscrições e, através do link referente ao Concurso 
Público, efetuar sua inscrição, conforme os procedimentos 
estabelecidos abaixo: 
6.1 Ler e aceitar o Requerimento de inscrição, preencher 
o Formulário de Inscrição e transmitir os dados via Internet, 
imprimindo o comprovante de inscrição finalizada. 
6.2 Efetuar o pagamento da taxa de inscrição, no valor de 
R$ 74,00 (setenta e quatro reais), para cada cargo objeto de 
inscrição, de acordo com as instruções constantes no endereço 
eletrônico da Fundação VUNESP, até o dia 12/04/2013, data 
limite para encerramento das inscrições. 
6.3 O candidato deverá efetuar o pagamento do valor da 
taxa de inscrição, em dinheiro ou em cheque, por meio de boleto, 
pagável em qualquer agência bancária. 
6.3.1 Em caso de feriado ou evento que acarrete o fechamento 
de agências bancárias na localidade em que se encontra 
o candidato no último dia previsto para inscrições, o boleto 
deverá ser pago antecipadamente. 
6.3.2 O pagamento em cheque somente será considerado 
efetivado após a respectiva compensação. Se por qualquer 
razão, o cheque for devolvido, a inscrição do candidato será 
automaticamente cancelada. 
6.4 Não será aceito pagamento da taxa de inscrição por 
cheque, por depósito em caixa eletrônico, pelo correio, fac-símile, 
transferência eletrônica, DOC, ordem de pagamento ou depósito 
comum em conta corrente, condicional ou fora do período de 
inscrição (10h de 20/03/2013 às 16h de 12/04/2013) ou qualquer 
outro meio que não o especificado neste Capítulo. O pagamento 
por agendamento somente será aceito se comprovada a 



sua efetivação dentro do período de inscrição. 
6.5 As solicitações de inscrição via Internet, cujos pagamentos 
forem efetuados após a data de encerramento das inscrições 
não serão aceitas, não cabendo ressarcimento. 
6.6 O não atendimento aos procedimentos estabelecidos 
nos itens anteriores, verificada a irregularidade a qualquer 
tempo, implicará o cancelamento da inscrição do candidato. 
7. A efetivação da inscrição ocorrerá após a confirmação, 
pelo banco, do pagamento do boleto referente à taxa. A pesquisa 
para acompanhar a situação da inscrição poderá ser feita 
no site www.vunesp.com.br, na página Concurso Público, link 
status da inscrição, a partir de 03 (três) dias úteis após o encerramento 
do período de inscrições. Caso seja detectada falta de 
informação, o candidato deverá entrar em contato com o Disque 
VUNESP, pelo telefone (0xx11)3874-6300, em dias úteis, das 8 às 
20 horas (horário de Brasília), para verificar o ocorrido. 
8. Não haverá devolução de importância paga, ainda que 
efetuada a mais ou em duplicidade, nem isenção total ou 
parcial de pagamento do valor da taxa de inscrição, seja qual 
for o motivo alegado, exceto o disposto no item 15 e seguintes 
deste Capítulo. 
8.1 A devolução da importância paga somente ocorrerá se 
o Concurso Público não se realizar. 
8.2 O candidato que não comparecer às provas correspondentes 
ao cargo objeto de sua inscrição, será considerado 
ausente e eliminado do respectivo Concurso Público e não 
poderá requerer a devolução da taxa da prova que não realizou. 
9. O candidato inscrito não deverá enviar à Fundação 
VUNESP ou à Secretaria de Estado da Educação cópia do documento 
de identidade, sendo de sua exclusiva responsabilidade a 
veracidade das informações prestadas no ato de inscrição, sob 
as penas da lei. 
10. A Fundação VUNESP e a Secretaria de Estado da Educação 
não se responsabilizam por solicitações de inscrições via 
Internet não recebidas, por motivo de ordem técnica dos computadores, 
falhas de comunicação, congestionamento das linhas de 
comunicação, falta de energia elétrica, bem como outros fatores 
de ordem técnica que impossibilitem a transferência de dados. 
10.1 O descumprimento das instruções para inscrição implicará 
a não efetivação da mesma. 
11. As informações prestadas na Ficha de Inscrição são de 
inteira responsabilidade do candidato, reservando-se à Secretaria 
da Educação e à Fundação VUNESP o direito de excluir do 
Concurso Público aquele que não preencher o documento oficial 
de forma completa, correta e/ou fornecer dados inverídicos ou 
falsos. 
12. Às 16 horas (horário de Brasília) do dia 12/04/2013 a 
ficha de inscrição não estará mais disponibilizada no endereço 
eletrônico da Fundação VUNESP www.vunesp.com.br. 
13. O candidato que necessitar de sala e/ou condições especiais 



deverá, no período das inscrições, encaminhar, por SEDEX 
ou Aviso de Recebimento (AR), ou entregar pessoalmente, na 
Fundação VUNESP, sito à Rua Dona Germaine Burchard, 515 
– Água Branca/ Perdizes, São Paulo/SP - CEP 05002-062, solicitação 
na medida de sua necessidade, contendo nome completo, 
RG, CPF, telefone e os recursos necessários para a realização 
das provas, indicando, no envelope, o Concurso Público para o 
qual está inscrito. 
13.1 Candidatos com deficiência visual: 
a) Prova impressa em Braile; 
b) Prova impressa em caracteres ampliados no corpo 24; 
c) Fiscal Ledor, com leitura fluente; 
d) Utilização de computador/ notebook com software de 
leitura de tela. 
13.2 Ao candidato com deficiência auditiva: 
a) Fiscal Intérprete de LIBRAS 
b) Autorização para Utilização de aparelho auricular. 
13.3 Ao candidato com deficiência física: 
a) Mobiliário adaptado e espaços adequados para a 
realização da prova; 
b) Fiscal para auxiliar no manuseio da prova e transcrição 
das respostas; 
c) Facilidade de acesso às salas de prova, aos banheiros e às 
demais instalações relacionadas ao certame. 
14. O candidato que não o fizer, durante o período de inscrição 
e conforme o estabelecido no item 13, não terá a sua prova 
especial preparada ou as condições especiais providenciadas. 
14.1 O atendimento às condições especiais pleiteadas para 
a realização das provas ficará sujeito, por parte da Fundação 
VUNESP, à análise e razoabilidade do solicitado. 
14.2 Para efeito dos prazos estipulados neste Capítulo, será 
considerada, conforme o caso, a data da postagem registrada 
pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT – ou a 
data do protocolo firmado pela Fundação VUNESP. 
14.3 O candidato com deficiência deverá observar ainda 
o Capítulo V – DAS INSCRIÇÕES PARA CANDIDATOS COM 
DEFICIÊNCIA. 
15. Em conformidade com o disposto na Lei Estadual nº 
12.782, de 20 de dezembro de 2007, poderá ser concedido, ao 
candidato, o direito de redução do valor da taxa de inscrição 
para o Concurso Público. 
16. O direito da redução do valor da taxa de inscrição, 
correspondente a 50% (cinquenta por cento), será concedido 
ao candidato que, CUMULATIVAMENTE, preencha os seguintes 
requisitos, nos termos do artigo 1º da Lei Estadual nº 12.782, de 
20 de dezembro de 2007: 
16.1 seja estudante regularmente matriculado: 
a) em curso superior, em nível de graduação ou 
b) pós-graduação; 
16.2 perceba remuneração mensal inferior a 2 (dois) salários 



mínimos ou esteja desempregado. 
Observação: Será considerado desempregado o candidato 
que, estiver sem trabalho no momento ou no período de até 
12 meses anteriores à data da solicitação da redução do valor 
da taxa. 
17. O candidato que desejar solicitar o referido direito 
deverá: 
a) preencher e imprimir, durante o período das 10 horas do 
dia 18/03/ 2013 até às 23h59 do dia 19/03/2013, o requerimento 
de solicitação de redução do valor da taxa de inscrição, disponível, 
exclusivamente, no endereço eletrônico www.vunesp. 
com.br. 
b) enviar, por SEDEX ou Aviso de Recebimento (AR) até 
20/03/2013 à Fundação VUNESP, juntamente com a cópia do 
requerimento referido na alínea “a” do item acima, os docu- 
mentos comprobatórios relacionados no item 18 deste Capítulo, 
conforme o caso, fazendo constar no envelope o que segue: 
Fundação VUNESP - Secretaria da Educação do Estado de 
São Paulo 
Concurso Público - Cargo: Analista Sociocultural, Analista 
Administrativo e Agente Técnico de Assistência à Saúde. 
Solicitação de Redução do Valor da Taxa de Inscrição 
Rua Dona Germine Borchardt, nº 515 – Água Branca/ Perdizes, 
São Paulo/ SP. 
CEP 05002-062 
18. O requerimento de solicitação de redução do valor da 
taxa de inscrição deverá ser acompanhado de cópia simples de: 
18.1 Quanto à comprovação da condição de estudante, será 
aceito um dos seguintes documentos: 
a) Certidão ou declaração expedida por instituição de 
ensino pública ou privada, em papel timbrado com assinatura e 
carimbo do setor competente; 
b) Carteira de identidade estudantil ou documento similar, 
expedido por instituição de ensino pública ou privada, ou por 
entidade de representação estudantil. 
18.2 Quanto à comprovação de renda, será aceito um dos 
seguintes documentos: 
a) recibo de pagamento por serviços prestados ou declaração 
do empregador, firmada em papel timbrado, com nome 
completo e número do RG do empregador e carimbo do CNPJ; 
b) extrato de rendimentos fornecido pelo INSS ou outras 
fontes, referente à aposentadoria, auxílio-doença, pensão, pecúlio, 
auxílio-reclusão e previdência privada. Na falta de um 
desses, extrato bancário identificado, com o valor do crédito 
do benefício; 
c) recibos de comissões, aluguéis, Pro Labores e outros; 
d) comprovante de recebimento de pensão alimentícia. Na 
falta desse, extrato ou declaração de quem a concede, especificando 
o valor; 
e) comprovantes de benefícios concedidos por Programas 



Sociais, como por exemplo, bolsa-escola, bolsa-família, cheque 
cidadão ou outros; 
f) declaração original, assinada pelo próprio interessado, 
para autônomos e trabalhadores em atividades informais, 
contendo as seguintes informações: nome completo, telefone(s) 
e n° do RG, atividade que desenvolve, local onde a executa, há 
quanto tempo a exerce e renda bruta mensal em reais. 
18.3 Quanto à comprovação da condição de desempregado, 
será aceito um dos seguintes documentos: 
a) recibos de seguro-desemprego e do FGTS; 
b) documentos de rescisão do último contrato de trabalho, 
mesmo que temporário. No caso de ter sido feito contrato em 
Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS, anexar, ainda, 
a cópia das páginas de identificação; 
c) declaração original, assinada pelo próprio interessado, 
contendo as seguintes informações: nome completo e n° do 
RG, última atividade exercida, local em que era executada, por 
quanto tempo tal atividade foi exercida e data do desligamento. 
19. O preenchimento do requerimento de solicitação de 
redução do valor da taxa de inscrição e a documentação anexada 
serão de inteira responsabilidade do candidato, não sendo 
admitidas alterações ou inclusões após o período previsto para 
a solicitação do benefício. 
20. O resultado da solicitação será divulgado oficialmente 
na data prevista de 03/04/2013 no endereço eletrônico www. 
vunesp.com.br. 
21. Será considerado indeferido o requerimento de solicitação 
de redução do valor da taxa: 
a) preenchido incorretamente (omissões, informações inverídicas 
etc.); 
b) enviado pelos Correios após o período previsto no item 
17 alínea “b” deste Capítulo; 
c) que não tenha anexada a documentação exigida no item 
18 deste Capítulo; 
d) que não comprove os requisitos previstos no item 16 
deste Capítulo. 
22. Contra a decisão que venha eventualmente indeferir 
o pedido de redução da taxa de inscrição, fica assegurado 
ao candidato o direito de interpor, devidamente justificado e 
comprovado, recurso nas datas previstas, de 03 a 05/04/2013 
conforme Capítulo XI – DOS RECURSOS. 
23. O resultado da análise do recurso contra o resultado da 
solicitação de redução da taxa de inscrição será divulgado no 
endereço eletrônico da Fundação VUNESP - www.vunesp.com.br. 
24. O candidato beneficiado com a redução da taxa deverá 
acessar novamente o endereço eletrônico www.vunesp.com.br, 
até às 16 horas do dia 12/04/2013, no link próprio na página do 
Concurso, digitar o seu CPF e proceder à solicitação da inscrição, 
imprimindo o boleto bancário, bem como procedendo ao seu 
pagamento, com o valor da taxa de inscrição reduzida. 



24.1 Após a impressão do boleto bancário, o candidato 
deverá efetuar o pagamento até o encerramento das inscrições, 
em 12/04/2013, seguindo os parâmetros firmados nestas Instruções 
Especiais. 
25. O candidato que tiver a solicitação indeferida poderá 
inscrever-se normalmente, seguindo as orientações e os procedimentos 
contidos nestas Instruções Especiais. 
26. A inscrição, em qualquer dos casos dos itens 24 e 25, 
somente será efetivada após a confirmação, pelo banco, do correspondente 
pagamento do boleto referente à taxa de inscrição. 
27. A Secretaria da Educação reserva-se o direito de verificar 
a veracidade das informações prestadas pelo requerente. 
Caso alguma das informações seja inverídica, a Secretaria da 
Educação indeferirá o pedido de requerimento, sem prejuízo da 
adoção de medidas judiciais cabíveis. 
28. As informações prestadas pelo requerente são de sua 
inteira responsabilidade, podendo a Secretaria da Educação 
utilizá-las em qualquer época, no amparo de seus direitos, bem 
como nos dos demais candidatos, não podendo ser alegada 
qualquer espécie de desconhecimento. 
29. Informações inverídicas, mesmo que detectadas após 
a realização dos Concursos, acarretarão a eliminação do candidato 
do(s) Concurso(s) Público(s), importando em anulação 
da inscrição e dos demais atos praticados pelo candidato, 
conforme previsto no artigo 4º da Lei Estadual nº 12.782, de 20 
de dezembro de 2007. 
30. O candidato que não tiver acesso próprio à internet 
poderá efetivar sua inscrição por meio de serviços públicos, tais 
como o PROGRAMA ACESSA SÃO PAULO, que disponibiliza postos 
(locais públicos para acesso à internet), em todas as regiões 
da cidade de São Paulo e em várias cidades do Estado. Esse 
programa é gratuito e permitido a todo cidadão. 
30.1. Para utilizar o equipamento, basta ser feito um 
cadastro e apresentar o RG nos Postos do Acessa São Paulo em 
um dos endereços disponíveis no endereço eletrônico www. 
acessasaopaulo.sp.gov.br . 
31. Informações complementares referentes à inscrição 
poderão ser obtidas no endereço eletrônico www.vunesp.com. 
br e pelo Disque VUNESP (0xx11) 3874-6300. 
32. Não serão aceitas as solicitações de inscrição que não 
atenderem rigorosamente ao estabelecido nestas Instruções 
Especiais. 
V– DAS INSCRIÇÕES PARA CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA 
1. Às pessoas com deficiência que pretendam fazer uso das 
prerrogativas que lhes são facultadas pela Lei Complementar 
Estadual nº 683/92, alterada pela Lei Complementar Estadual nº 
932/02, nos termos do Capítulo VIII do artigo 37 da Constituição 
Federal/88 e da Lei Federal nº 7.853/89 é assegurado o direito 
de inscrição para cargo em Concurso Público, cujas atribuições 
sejam compatíveis com a deficiência de que são portadoras. 



2. Em cumprimento ao disposto no artigo 1º da Lei Complementar 
Estadual nº 683/92, alterada pela Lei Complementar nº 
932/02, será reservado o percentual de 5% (cinco por cento) das 
vagas existentes, por cargo no prazo de validade do Concurso. 
Caso a aplicação do percentual de que trata este item resulte 
em número fracionado, este será elevado até o 1º número inteiro 
subsequente. 
2.1 Mesmo que o percentual não atinja o decimal de 0,5 
(cinco décimos), quando o concurso indicar a existência de cinco 
a dez vagas, uma delas deverá ser preenchida obrigatoriamente 
por pessoa com deficiência. 
3. Serão consideradas deficiências aquelas conceituadas 
pela medicina especializada, de acordo com os padrões mundialmente 
estabelecidos e legislação aplicável à espécie, e que constituam 
inferioridade que implique em grau acentuado de dificuldade 
para integração social (Decreto Federal nº 3.298/1999 
artigo 4º e Capítulos, com as modificações do Decreto Federal nº 
5.296/2004, e na Súmula 377, do Superior Tribunal de Justiça). 
3.1 As pessoas com deficiência participarão do Concurso 
em igualdade de condições com os demais candidatos, no que 
se refere ao conteúdo das Provas, à avaliação e aos critérios 
de aprovação, ao dia, horário e local de aplicação das Provas, 
e à nota mínima exigida para todos os demais candidatos, nos 
termos do artigo 2º da Lei Complementar nº 683/92, alterada 
pela Lei Complementar nº 932/2002. 
3.2 O tempo para a realização das provas, e tão somente 
neste caso, a que o candidato com deficiência será submetido, 
poderá, desde que requerido justificadamente, ser diferente 
daquele previsto para os demais candidatos, levando-se em 
conta o grau de dificuldade apresentado em decorrência da deficiência 
(artigo 2º, § 4º da Lei Complementar Estadual nº 683/92). 
4. Para cumprimento da garantia quanto ao disposto no 
§ 2º, artigo 1º da Lei Complementar nº 683/92, com redação 
dada pela Lei Complementar nº 932/02, o candidato deverá 
declarar, quando da inscrição, o tipo de deficiência que apresenta, 
especificando-a na Ficha de Inscrição via Internet e, no 
período das inscrições, deverá encaminhar, via SEDEX ou Aviso 
de Recebimento (AR), à Fundação VUNESP no endereço constante 
no item 17 - Capítulo IV da presente Instruções Especiais, 
solicitação detalhada da condição, bem como a qualificação 
completa do candidato e especificação do cargo para o qual está 
concorrendo, os documentos a seguir: 
a) Laudo Médico, expedido no prazo máximo de 12 (doze) 
meses antes do término das inscrições, atestando a espécie e o 
grau ou nível de deficiência, com expressa referência ao código 
correspondente da Classificação Internacional de Doença – CID. 
b) Solicitação, se necessário, requerendo tratamento diferenciado 
para realização das Provas, especificando as condições 
e / ou Provas especiais que necessitará, conforme Laudo Médico 
apresentado no item anterior. 



c) Para efeito do prazo de entrega, será considerada, 
conforme o caso, a data de postagem registrada pela Empresa 
Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT. 
4.1 O candidato que, dentro do período das inscrições, não 
atender aos dispositivos mencionados no item 4, alíneas a, b e c 
deste Capítulo, não será considerado candidato com deficiência, 
não terá Prova especial preparada e / ou a condição especial 
para realização da Prova atendida. 
4.2 O atendimento às condições especiais solicitadas ficará 
sujeito à análise e razoabilidade do pedido. 
4.3 O laudo médico deverá estar legível, sob pena de não 
ser considerado. 
5. Se candidato com deficiência visual, deverá indicar, obrigatoriamente, 
em sua ficha de inscrição, o tipo de prova especial 
de que necessitará; 
5.1 Aos deficientes visuais (cegos) que solicitarem prova 
especial em Braile serão oferecidas provas nesse sistema e suas 
respostas deverão ser transcritas também em Braile. Os referidos 
candidatos deverão levar para esse fim, no dia da aplicação da 
prova, reglete e punção, podendo utilizar-se de soroban. 
5.2 Aos candidatos com deficiência visual (baixa visão) que 
solicitarem prova especial Ampliada serão oferecidas provas 
confeccionadas em corpo de fonte 24; 
5.2.1 Os candidatos com deficiência visual (cegos ou baixa 
visão), que solicitarem prova especial por meio da utilização de 
software, serão oferecidos computador/notebook. 
6. Se candidato com deficiência auditiva, deverá indicar, 
obrigatoriamente, em sua ficha de inscrição, que necessitará: 
a) intérprete de LIBRAS; 
b) autorização para utilização de aparelho auricular. 
7. Se candidato com deficiência física, deverá indicar, obrigatoriamente, 
em sua ficha de inscrição, que necessitará: 
a) mobiliário adaptado; 
b) auxílio no manuseio da prova e transcrição de respostas. 
8. O candidato com deficiência que não realizar a inscrição 
conforme disposto neste Capítulo, não poderá interpor recurso 
em favor de sua condição, seja qual for o motivo alegado. 
9. No ato da inscrição o candidato com deficiência deverá 
verificar a compatibilidade de sua deficiência com as atribuições 
do cargo e declarar que, no caso de vir a exercê-lo, estará sujeito 
à avaliação pelo desempenho dessas atribuições, para fins de 
habilitação no período de estágio probatório. 
10. Caso haja inexatidão na informação contida na ficha 
de inscrição, relativa à condição de pessoa com deficiência, o 
candidato deverá entrar em contato com o Disque VUNESP, no 
mínimo, 48 (quarenta e oito) horas de antecedência da data da 
realização das Provas, pelo telefone (0XX11) 3874-6300. 
10.1 O candidato que não entrar em contato com o Disque 
VUNESP no prazo mencionado será responsável pelas consequências 
advindas de sua omissão. 



11. Após o prazo de inscrição, fica proibida qualquer inclusão 
ou exclusão de candidato da lista especial de candidatos 
com deficiências. 
11.1 O candidato com deficiência, classificado na forma 
prevista do Capítulo X, além de figurar na Lista de Classificação 
Geral, terá seu nome constante da lista específica – Lista 
Especial. 
12. O candidato inscrito como pessoa com deficiência que 
atender ao disposto no item 4 e seus subitens deste Capítulo 
será convocado para perícia médica, em órgão competente, 
em época oportuna, a fim de verificar a configuração e a 
compatibilidade da deficiência com o exercício das atribuições 
do cargo, nos termos do artigo 3º da Lei Estadual nº 683/92, 
devendo o laudo ser proferido no prazo de 5 dias, contados do 
respectivo exame. 
12.1 A divulgação do resultado da perícia dar-se-á por 
publicação no Diário Oficial do Estado. 
12.2 Quando a perícia concluir pela inaptidão do candidato, 
este poderá requerer junta médica para nova inspeção, da qual 
poderá participar profissional por ele indicado. O prazo para 
este requerimento é de 5 (cinco) dias úteis, contados da data da 
divulgação do resultado do respectivo exame. 
12.2.1 O requerimento de junta médica deverá ser entregue/ 
protocolado pessoalmente pelo interessado no órgão competente 
no qual foi realizada a perícia, em dias úteis, das 9 às 
16 horas, devendo o candidato atentar para o prazo constante 
no subitem 12.2, deste Capítulo. 
12.2.2 A junta médica deverá apresentar conclusão no 
prazo de 5 dias, contados da data da realização do exame. 
12.3 Não caberá qualquer recurso da decisão proferida 
pela junta médica, nos termos da Lei Complementar Estadual 
nº 683/92. 
12.4 Findo o prazo estabelecido no subitem 12.2.2 deste 
Capítulo, serão divulgadas as Listas de Classificação Final (Lista 
Geral e Especial). 
12.5 Será excluído da Classificação – Lista Especial, o 
candidato que não tiver configurada a deficiência declarada, 
passando a figurar apenas na Classificação Final - Lista Geral. 
12.6 Será excluído do Concurso Público o candidato que 
não comparecer à perícia médica ou na junta médica, ou aquele 
que tiver deficiência considerada incompatível com as atribuições 
do cargo. 
13. O percentual de vagas definidas no item 2 deste Capítulo, 
que não for provido por inexistência ou reprovação de candidatos 
com deficiência, na Perícia Médica ou no Concurso, será 
preenchido pelos demais candidatos com estrita observância à 
ordem classificatória. 
14. A não observância, pelo candidato, de quaisquer das disposições 
deste Capítulo, implicará a perda do direito a ser nomeado 
para as vagas reservadas aos candidatos com deficiência. 



15. Após a investidura do cargo pelo candidato, a deficiência 
não poderá ser alegada para justificar a concessão de 
readaptação, licença por motivo de saúde ou aposentadoria 
por invalidez. 
VI - DA PROVA 
A - PARTE OBJETIVA 
1. A Prova para os cargos de Analista Sociocultural, Analista 
Administrativo e Agente Técnico de Assistência à Saúde, será 
constituída de acordo com o Conteúdo Programático constante 
do Anexo II destas Instruções Especiais. 
2. A prova será composta de: 
a) Parte Objetiva e 
b) De Redação 
2.1 A Prova – Parte Objetiva, de caráter eliminatório e 
classificatório, visa avaliar o grau de conhecimento teórico do 
candidato, necessário ao desempenho do cargo e terá duração 
máxima de 05 (cinco) horas. 
2.1.1 A parte objetiva será constituída de 80 questões de 
múltipla escolha, com 5 (cinco) alternativas cada, sendo 40 
(quarenta) questões de Conhecimentos Gerais e 40 questões de 
Conhecimentos Específicos. 
2.1.2 A parte Objetiva será avaliada de 0 (zero) a 120 
(cento e vinte) pontos. 
B – REDAÇÃO 
1. A parte dissertativa, constituída de 01 (uma) Redação, de 
caráter classificatório, visa avaliar a capacidade de expressão na 
modalidade escrita e o uso das normas do registro formal culto 
da Língua Portuguesa, terá duração de 01 (uma) hora. 
1.1 A Redação ocorrerá, no mesmo local e na mesma data, 
sequencialmente à realização da prova objetiva. 
VII – DA PRESTAÇÃO DA PROVA 
1. As Provas serão aplicadas em dois domingos sequenciais, 
sendo aplicadas em mesma data as provas para os cargos de 
Analista Sociocultural e Agente Técnico de Assistência à Saúde e 
em data diversa a prova para o cargo de Analista Administrativo. 
2. A parte Objetiva da prova e a Redação serão aplicadas na 
mesma data e local, nas regiões pertencentes à rede estadual de 
educação de São Paulo, listadas no Anexo III destas Instruções 
Especiais. 
3. A confirmação da data, turma e as informações sobre 
horários e locais de Prova serão divulgadas oportunamente 
através do Edital de Convocação para a Prova a ser publicado 
no Diário Oficial do Estado de São Paulo, e no site da Fundação 
VUNESP, www.vunesp.com.br, sendo de inteira responsabilidade 
do candidato seu acompanhamento, não podendo ser alegada 
qualquer espécie de desconhecimento. 
3.1 Eventualmente, se, por qualquer que seja o motivo, o 
nome do candidato não constar do Edital de Convocação, esse 
poderá, nos 5 (cinco) dias que antecederem a data prevista para 
a prova, consultar: 



3.1.1 O endereço eletrônico da Fundação VUNESP ou; 
3.1.2 O Disque VUNESP em dias úteis, de segunda feira a 
sábado,das 8 h às 20 h. 
3.2 Nesse caso, o candidato poderá participar do Concurso 
mediante preenchimento e assinatura, no dia da prova, de 
formulário específico (inclusão condicional), desde que proceda 
à entrega do original do comprovante de pagamento da taxa 
de inscrição efetuado nos moldes previstos nestas Instruções 
Especiais. 
3.2.1. Constatada eventual irregularidade na inscrição, a 
inclusão do candidato será automaticamente cancelada, sem 
direito à reclamação, independentemente de qualquer formalidade, 
considerados nulos todos os atos dela decorrentes. 
4. Ao candidato só será permitida a realização da Prova 
na respectiva data, local e horários definidos no Edital de 
Convocação. 
5. O horário de início da prova será definido em cada sala 
de aplicação, após os devidos esclarecimentos. 
6. O candidato somente poderá retirar-se da sala de 
aplicação da prova, dando como encerrada sua participação 
na mesma, depois de transcorrido o tempo mínimo de 75% 
da duração da respectiva prova, levando consigo somente o 
material fornecido para conferência da prova objetiva realizada. 
7. O candidato deverá comparecer ao local designado para 
a prova, constante do Edital de Convocação, com antecedência 
mínima de 60 minutos, munido de: 
a) original de um dos seguintes documentos de identificação: 
Carteiras e/ou Cédulas de Identidade expedidas pelas 
Secretarias de Segurança Pública, pelas Forças Armadas, pela 
Polícia Militar, pelo Corpo de Bombeiros Militar, pelo Ministério 
das Relações Exteriores; Cédula de Identidade para Estrangeiros; 
Cédulas de Identidade fornecidas por Órgãos ou Conselhos de 
Classe que, por força de Lei Federal valem como documento de 
identidade, como por exemplo, as da OAB, CREA, CRM, CRC etc.; 
Certificado de Reservista; Passaporte; Carteira de Trabalho e 
Previdência Social, bem como Carteira Nacional de Habilitação 
(com fotografia, na forma da Lei nº 9.503/97); 
b) caneta de tinta azul ou preta, lápis preto n.º 2 e borracha. 
7.1 Somente será admitido na sala ou local de prova o 
candidato que apresentar um dos documentos discriminados 
na alínea “a” do item 7 deste Capítulo, desde que este permita, 
com clareza, a sua identificação. 
7.2 Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, 
no dia de realização da Prova, 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 30 (trinta) dias, sendo então 
submetido à identificação especial, compreendendo coleta de 
dados, de assinaturas e de impressão digital em formulário 
próprio. 



7.3 A identificação especial será exigida, também, do 
candidato cujo documento de identificação gere dúvidas quanto 
à fisionomia, assinatura ou à condição de conservação do 
documento. 
8. Não será admitido na sala ou no local de prova o candidato 
que se apresentar após o horário estabelecido para o 
seu início. 
9. Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo 
alegado para justificar o atraso ou a ausência do candidato, 
nem aplicação da prova fora do local, sala, turma, data e horário 
preestabelecidos. 
10. O candidato não poderá alegar desconhecimento 
quaisquer sobre a realização da prova como justificativa de 
sua ausência. 
11. Em caso de necessidade de amamentação durante a 
prova, a candidata deverá encaminhar sua solicitação, até o 
término das inscrições, via Sedex ou Aviso de Recebimento 
(AR), à Fundação VUNESP, especificando o cargo para o qual 
está concorrendo. 
11.1 A candidata lactante deverá levar um acompanhante, 
que ficará em local reservado para tal finalidade e será responsável 
pela guarda da criança. 
11.2 No momento da amamentação, a candidata deverá ser 
acompanhada por uma fiscal. 
11.3 Não haverá compensação do tempo de amamentação 
à duração da prova da candidata. 
12. Excetuada a situação prevista no item 11 deste Capítulo, 
não será permitida a permanência de qualquer acompanhante 
nas dependências do local de realização da prova, podendo 
ocasionar inclusive a não participação do(a) candidato(a) no 
Concurso. 
13. O candidato que, eventualmente, necessitar alterar 
algum dado cadastral, no dia da prova, deverá solicitar formulário 
específico para tal finalidade, e ser datado e assinado pelo 
candidato e entregue ao fiscal. 
13.1 O candidato que não atender aos termos do item 13 
deste Capítulo deverá arcar, exclusivamente, com as consequências 
advindas de sua omissão. 
14. O candidato que queira fazer alguma reclamação ou 
sugestão deverá procurar a sala de coordenação no local em que 
estiver prestando a prova. 
15. Não haverá prorrogação do tempo previsto para a aplicação 
da prova em virtude de afastamento, por qualquer motivo, 
de candidato da sala ou local de prova. 
16. São de responsabilidade do candidato, inclusive no 
que diz respeito aos seus dados pessoais, a verificação e a 
conferência do material entregue pela Fundação VUNESP, para 
a realização da prova. 
17. Durante a prova, não serão permitidas qualquer espécie 
de consulta a códigos, livros, manuais, impressos, anotações e/ 



ou outro tipo de pesquisa, utilização de outro material não fornecido 
pela Fundação VUNESP, uso de telefone celular, protetor 
auricular, boné, gorro, chapéu e óculos de sol. 
17.1. O telefone celular, durante a aplicação da prova, 
deverá permanecer desligado. 
18. Durante a aplicação da prova, poderá ser colhida a 
impressão digital do candidato, sendo que, na impossibilidade 
de o candidato realizar o procedimento, esse deverá registrar 
sua assinatura, em campo predeterminado, por três vezes. 
19. Será eliminado do Concurso Público o candidato que: 
a) não comparecer à prova, conforme convocação oficial, 
publicada no DOE, seja qual for o motivo alegado; 
b) apresentar-se fora de local, sala, turma, data e/ou do 
horário estabelecidos no Edital de Convocação; 
c) não apresentar o documento de identificação conforme o 
previsto na alínea “a” do item 7 deste Capítulo; 
d) ausentar-se, durante o processo, da sala ou do local de 
prova sem o acompanhamento de um fiscal; 
e) estiver durante a aplicação da prova, fazendo uso de 
calculadora e relógio com calculadora, agenda eletrônica ou 
similar, aparelhos sonoros, BIP, pager, walkman, gravador e/ou 
qualquer outro tipo de receptor e emissor de mensagens, bem 
como fazendo uso ou com o celular ligado; 
f) for surpreendido em comunicação com outro candidato 
ou terceiros, verbalmente ou por escrito, bem como fazendo uso 
de material não permitido para a realização da prova; 
g) utilizar meios ilícitos para a realização da prova; 
h) não devolver ao fiscal qualquer material de aplicação da 
prova, fornecido pela Fundação VUNESP; 
i) estiver portando arma, ainda que possua o respectivo 
porte; 
j) durante o processo, não atender a qualquer das disposições 
estabelecidas nestas Instruções Especiais; 
k) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos; 
l) agir com incorreção ou descortesia para com qualquer 
membro da equipe encarregada da aplicação das provas. 
20. Os aparelhos eletrônicos deverão ser desligados pelo 
candidato antes do início da prova, e acomodados em local a 
ser indicado pelos fiscais de sala de prova durante todo período 
de permanência dos candidatos no local de prova. 
20.1. No caso do aparelho tocar, o mesmo será eliminado 
do certame sem direito a reclamação por qualquer formalidade, 
considerados nulos todos os atos praticados. 
20.2. Os aparelhos deverão permanecer desligados até a 
saída do candidato do local de realização da Prova. 
21. Na prova o candidato deverá observar, total e atentamente, 
os itens anteriores deste Capítulo, não podendo ser 
alegada qualquer espécie de desconhecimento. 
22. No ato da realização da prova objetiva, o candidato 
receberá a folha de respostas e o caderno de questões. 



22.1 Em hipótese alguma, haverá substituição da folha de 
respostas (parte Objetiva/ Redação) por erro do candidato. 
22.2 A folha de respostas, cujo preenchimento é de responsabilidade 
do candidato, é o único documento válido para a 
correção eletrônica e deverá ser entregue, no final da prova, ao 
fiscal de sala, juntamente com o caderno de questões. 
22.3 O candidato deverá transcrever as respostas para a 
folha de respostas, com caneta azul ou preta, bem como assinar 
no campo apropriado. 
22.3.1 O candidato que tenha solicitado à Fundação 
VUNESP fiscal transcritor deverá indicar os alvéolos a serem 
preenchidos pelo fiscal designado para tal finalidade. 
22.3.2 Os prejuízos advindos de marcações feitas incorretamente 
na folha de respostas serão de inteira responsabilidade 
do candidato. 
22.4 Não será computada questão com emenda ou rasura, 
ainda que legível, nem questão não respondida ou que contenha 
mais de uma resposta, mesmo que uma delas esteja correta. 
22.5 Não deverá ser feita nenhuma marca fora do campo 
reservado às respostas ou à assinatura, sob pena de acarretar 
prejuízo ao desempenho do candidato. 
22.6 Após o término do prazo previsto para a duração da 
prova, não será concedido tempo adicional para o candidato 
continuar respondendo questão ou procedendo à transcrição 
para a folha de respostas ou de redação. 
23. O gabarito das questões da prova será disponibilizado 
no site www.vunesp.com.br, somente após sua publicação no 
Diário Oficial do Estado; 
23.1. O caderno de questões da prova objetiva será disponibilizado, 
no endereço eletrônico da Fundação VUNESP, na data 
da divulgação do gabarito. 
24. No ato da realização da prova de redação, o candidato 
receberá o caderno da prova de redação. 
25. A redação deverá ser manuscrita, em letra legível, com 
caneta esferográfica de tinta azul ou preta, a fim de que, eventualmente, 
o candidato não seja prejudicado na avaliação por 
parte da Banca Examinadora. 
25.1. Não será permitida a interferência e/ou participação 
de outras pessoas, salvo em caso de Candidato com Deficiência, 
cuja deficiência impossibilitar a confecção da redação pelo 
próprio candidato, bem como de candidato que solicitou atendimento 
especial, observado o disposto no item 13 do Capítulo 
IV – DAS INSCRIÇÕES e no item 4 alínea “b” do Capítulo V – 
DAS INCRIÇÕES PARA CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA. Nesse 
caso, o candidato será acompanhado por fiscal da Fundação 
VUNESP, devidamente treinado, para o qual deve ditar o texto, 
especificando oralmente a grafia das palavras e os sinais gráficos 
de pontuação. 
26. Nenhuma das folhas de rascunho e/ou texto definitivo 
da redação poderão ser assinadas, rubricadas ou conter, em 



outro local que não o apropriado, qualquer palavra e/ou marca 
que identifiquem o candidato, sob pena de anulação da prova. 
Assim, a detecção de qualquer marca identificadora no espaço 
destinado ao rascunho e ao texto definitivo acarretará a anulação 
da prova e, consequentemente, a eliminação do candidato 
deste Concurso Público. 
27. A folha de texto definitivo será o único documento 
válido para avaliação da redação. A folha para rascunho será 
de preenchimento facultativo e não será considerada para a 
avaliação da redação. 
28. O caderno de redação, cuja produção da redação é de 
responsabilidade do candidato, deverá ser entregue integralmente 
ao final da prova ao fiscal da sala. 
29. O candidato deverá observar atentamente os termos das 
instruções contidas na capa do caderno de redação. 
30. Em hipótese alguma, haverá substituição do caderno de 
redação por erro do candidato. 
31. Após o término do prazo previsto para a duração da 
prova - redação, não será concedido tempo adicional para o 
candidato continuar procedendo à transcrição, exceto para o 
candidato com deficiência que tenha solicitado tempo de prova 
diferenciado. 
VIII - DO JULGAMENTO DA PROVA 
1. A avaliação da Prova Objetiva será efetuada por processamento 
eletrônico. 
1.1 A prova objetiva será avaliada na escala 0 a 120 pontos, 
valendo: 
a) Conhecimentos Gerais: 1 (um) ponto cada questão, 
totalizando 40 pontos e 
b) Conhecimentos Específicos: 2 (dois) pontos cada questão, 
totalizando 80 pontos. 
1.2 Será considerado aprovado na parte objetiva da prova, 
o candidato que obtiver nota igual ou superior a 60 (sessenta) 
pontos. 
2. A avaliação da Redação será efetuada por Banca Examinadora, 
sob inteira responsabilidade da Fundação VUNESP. 
2.1 A Redação será avaliada de 0 (zero) a 100 pontos. 
2.2 Somente será corrigida a Redação do candidato considerado 
aprovado na Prova – Parte Objetiva. 
2.3 Serão avaliados na correção, a capacidade de fundamentação 
e conclusão, a clareza da exposição e o domínio da 
norma culta na modalidade escrita do idioma. 
2.4 Será atribuída nota zero à prova de redação que: 
a) for assinada fora do local apropriado; 
b) apresentar qualquer sinal que, de alguma forma, possibilite 
a identificação do candidato; 
c) for escrita a lápis, em parte ou na totalidade; 
d) estiver em branco; 
e) apresentar letra ilegível e/ou incompreensível; 
f) fugir ao tema ou a modalidade textual propostos; 



g) ultrapassar a extensão máxima de 30 (trinta) linhas 
estabelecida para a redação. 
2.5 Na aferição do critério de correção gramatical, por ocasião 
da avaliação do desempenho na prova de redação, poderá o 
candidato valer-se das normas ortográficas implementadas pelo 
Decreto Presidencial nº 6.583, de 29 de setembro de 2008, em 
decorrência do período de transição previsto no art. 2º, parágrafo 
único da citada norma, que estabeleceu acordo ortográfico 
da Língua Portuguesa. 
IX - DA PONTUAÇÃO FINAL NAS PROVAS OBJETIVA E 
REDAÇÃO 
1. A pontuação final do candidato habilitado no Concurso 
será igual ao somatório dos pontos decorrentes da média 
aritmética simples obtida na Prova (parte Objetiva e Redação). 
2. O candidato que não obtiver nota mínima prevista no 
subitem 1.2 do Capítulo VIII será considerado não aprovado no 
Concurso Público. 
3. Seja qual for o motivo alegado, não haverá vista de prova. 
4. Da divulgação dos resultados constarão apenas os candidatos 
aprovados. 
X - DA CLASSIFICAÇÃO 
1. A classificação final dos candidatos aprovados será efetuada 
em ordem decrescente da pontuação final. 
2. Na hipótese de igualdade de nota final, como critério de 
desempate, terá preferência sucessivamente o candidato que: 
2.1 tiver idade igual ou superior a 60 anos, conforme estabelece 
a Lei nº 10.741/03 (Estatuto do Idoso), sendo considerada, 
para esse fim, a data de término das inscrições. 
2.2 obtiver maior pontuação na Prova – parte Objetiva; 
2.3 obtiver maior pontuação na Prova, parte Objetiva – 
Conhecimentos Específicos; 
2.4 obtiver maior pontuação na Redação; 
2.5 persistindo o empate, mesmo depois de aplicados os 
critérios de desempate previstos, o que tiver maior idade entre 
aqueles com idade inferior a 60 anos, sendo considerada a data 
de término do período das inscrições. 
2.6 O candidato que comprovadamente tenha sido jurado, 
nos termos do disposto no Art. 440 do Código de Processo 
Penal - Decreto-Lei nº 3.689 de 03/10/1941, introduzido pela Lei 
Federal nº 11.689/2008. 
2.6.1 Este direito decorre do exercício da função de jurado 
a partir da vigência do dispositivo legal supra; 
2.6.2 O candidato deverá informar no ato da inscrição sua 
condição de ter exercido a função de jurado; 
2.6.3 Estar ciente que no ato da posse e exercício do 
cargo deverá apresentar prova documental de que exerceu 
essa função; 
2.6.4 Caso o candidato declare no ato da inscrição que 
já exerceu a função de jurado e se beneficie deste critério de 
desempate no concurso e não comprove documentalmente, esta 



condição, no ato da posse, será eliminada do concurso. 
3. A Coordenadoria de Gestão de Recursos Humanos da 
Secretaria de Estado da Educação publicará no Diário Oficial do 
Estado, por Região: 
3.1 a 1ª classificação (Lista Geral e Especial), dos candidatos 
aprovados, conforme previsto no Capítulo VIII; 
3.2 a Classificação Final, em nível Regional, por ordem 
decrescente da pontuação final obtida, em duas listas, sendo 
uma Geral (todos os candidatos aprovados) e uma Especial 
(pessoas com deficiência). 
4. Os candidatos com deficiência relacionados na publicação 
citada no subitem 3.1 deste Capítulo deverão submeter-se 
à perícia médica, que verificará sobre a sua qualificação como 
deficiente ou não, nos termos do artigo 3º da Lei Complementar 
nº 683/92; 
4.1 a perícia será realizada em órgão competente, em época 
oportuna, por especialista na área da deficiência de cada candidato, 
que verificará a compatibilidade ou não da deficiência 
com o cargo; 
4.2 o candidato inscrito como deficiente, se considerado 
Apto, porém não deficiente na perícia médica, concorrerá 
somente na Lista de Classificação Geral; 
4.3 atestada pela junta médica, a incompatibilidade entre a 
deficiência e as atribuições do cargo descritas no anexo I destas 
Instruções Especiais, o candidato com necessidades especiais 
– Não Apto, será eliminado do certame, conforme disposto no 
artigo 4º da Lei Complementar nº 683/92. 
5. A Classificação Final do Concurso, em nível regional, será 
divulgada em duas listas, por ordem classificatória, uma contendo 
a classificação dos candidatos (Lista Geral), e a outra, somente 
a classificação dos candidatos com deficiência (Lista Especial), 
em Publicação no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no site 
da Fundação VUNESP, www.vunesp.com.br. 
6. Os candidatos aprovados e classificados em suas respectivas 
Regiões, desde que não tenham sido aproveitados 
em vagas de sua Região, poderão, a critério da Administração, 
respeitando-se o prazo de validade do concurso e a ordem de 
classificação, ser convocados para escolha de vagas disponíveis 
em outras Regiões ou até em outra Secretaria Estadual. 
7. Os candidatos de que trata o item anterior, constarão 
também de classificação única de aprovados em nível estadual 
(Lista Geral e Lista Especial), exclusivamente para escolha de 
vaga prevista no item 6 deste Capítulo. 
8. O candidato convocado nos termos do item anterior 
poderá declinar das vagas oferecidas para aguardar eventual 
oportunidade na Região onde se encontra aprovado e classificado. 
XI - DOS RECURSOS 
1. Será admitido recurso quanto: 
a) ao indeferimento do pedido de redução do valor do 
pagamento de taxa de inscrição; 



b) às questões da Prova e gabaritos; 
c) ao resultado da Prova Objetiva e de Redação; 
2. O prazo para interposição de recurso será contado da 
data da publicação do resultado ou do fato que lhe deu origem, 
sendo: 
2.1 - 2 (dois) dias úteis - Gabarito da Prova 
2.2 - 3 (três) dias úteis - Indeferimento da redução da taxa 
de inscrição, resultado da prova (parte Objetiva e da Redação). 
3. Em caso de interposição de recurso, compete à Fundação 
VUNESP: 
3.1 a decisão dos recursos referentes ao resultado da solicitação 
de redução da taxa de inscrição, das questões e do gabarito 
da prova objetiva e nota de prova (parte Objetiva e Redação); 
3.1.1 disponibilizar ao candidato o campo próprio para 
interposição de recursos, no endereço eletrônico, www.vunesp. 
com.br, na página específica do Concurso Público, onde ele 
deverá seguir as instruções ali contidas. 
4. O resultado da análise do recurso contra o resultado da 
solicitação de redução da taxa de inscrição será divulgado oficialmente 
no endereço eletrônico da Fundação VUNESP. 
5. No caso de deferimento do recurso interposto contra 
o resultado da solicitação de redução de taxa de inscrição, 
dentro das especificações previstas no item 3.1 deste Capítulo, 
o candidato deverá proceder conforme estabelecido no item 24 
do Capítulo IV – DAS INSCRIÇÕES. No caso de indeferimento, o 
candidato deverá proceder conforme estabelecido no item 25 do 
Capítulo IV – DAS INSCRIÇÕES. 
5.1. O candidato deverá observar, ainda, o disposto no item 
23 do Capítulo IV – DAS INSCRIÇÕES. 
6. A pontuação relativa à(s) questão(ões) anulada(s) será 
atribuída a todos os candidatos presentes na prova objetiva. 
6.1 No caso de provimento do recurso interposto dentro das 
especificações, esse poderá, eventualmente, alterar a pontuação/ 
classificação inicial obtida pelo candidato para uma pontuação/ 
classificação superior ou inferior, ou ainda poderá ocorrer a 
desclassificação do candidato que não obtiver a nota mínima 
exigida para aprovação. 
6.2 No caso de recurso em pendência à época da realização 
de alguma das etapas do Concurso Público, o candidato poderá 
participar condicionalmente da etapa seguinte. 
7. As decisões dos recursos serão dadas a conhecer aos 
candidatos, conforme o caso, por meio de publicação em Diário 
Oficial do Estado, e pelo site da Fundação VUNESP. 
8. A Banca Examinadora constitui última instância para os 
recursos, sendo soberana em suas decisões, razão pela qual não 
caberão recursos adicionais. 
9. O recurso interposto fora da forma e dos prazos estipulados 
nestas Instruções Especiais não será conhecido, bem como 
não será conhecido aquele que não apresentar fundamentação 
e embasamento, ou aquele que não atender às instruções constantes 



do “link” Recursos, na página específica do Concurso 
Público no endereço eletrônico da Fundação VUNESP. 
10. Não será aceito recurso interposto por meio de fax, 
e-mail, protocolado pessoalmente ou por qualquer outro meio, 
além do previsto neste Capítulo. 
11. Não será aceito pedido de revisão de recurso e/ou 
recurso de recurso. 
12. Não haverá, em hipótese alguma, vistas de prova. 
XII - DA HOMOLOGAÇÃO 
1. A Classificação Final do Concurso será publicada no Diário 
Oficial do Estado de São Paulo e no endereço eletrônico da 
Fundação VUNESP em duas listas, em ordem classificatória, com 
pontuação: uma Lista Geral contendo a classificação dos candidatos 
aprovados conforme previsto no Capítulo VIII, inclusive a 
dos portadores de deficiência e uma Lista Especial somente com 
a classificação das pessoas com deficiência. 
2. A Classificação Final do Concurso será homologada pelo 
Secretário da Educação. 
XIII - DA NOMEAÇÃO E PROVIMENTO DO CARGO 
1. As nomeações ocorrerão de acordo com a necessidade 
da Secretaria da Educação, respeitando-se, rigorosamente, a 
ordem de classificação final dos candidatos, em nível Regional, 
aprovados no Concurso Público e serão publicadas no Diário 
Oficial do Estado de São Paulo. 
2. O candidato nomeado que, por qualquer motivo, não 
tomar posse do cargo terá o ato de nomeação tornado sem 
efeito. 
3. O candidato nomeado deverá comprovar os requisitos 
exigidos para a participação no concurso público mediante 
entrega de cópia reprográfica acompanhada do original dos 
seguintes documentos, para fins de posse: 
a) Comprovação da escolaridade e dos requisitos enumerados 
no Capítulo III destas Instruções Especiais; 
b) Título de Eleitor acompanhado dos dois últimos comprovantes 
de votação, ou de Certidão de Quitação Eleitoral; 
c) Certificado de Reservista ou Certidão de Dispensa de 
Incorporação ou de isenção do Serviço Militar, para os candidatos 
do sexo masculino, observado o disposto no artigo 210, do 
Decreto nº 57.654, de 20 de janeiro de 1966; 
d) Cédula de Identidade (RG), comprovando ter, no mínimo, 
18 anos de idade completos; 
e) Cadastro de Pessoas Físicas – CPF; 
f) Documento de inscrição no PIS ou PASEP, se possuir; 
g) Declaração de acumulação de cargo ou função pública, 
quando for o caso, ou sua negativa; 
h) Atestado de antecedentes criminais (Federal e Estadual) 
relativo aos últimos cinco anos; 
i) Declaração firmada pelo nomeado de que percebe (ou 
não) proventos de inatividade, seja pela União, por Estado ou 
por Município; 



3.1 Não serão aceitos protocolos dos documentos exigidos, 
nem fotocópias desacompanhadas de documentos originais. 
4. Além da apresentação dos documentos relacionados no 
item 3 deste Capítulo, a posse do candidato ficará condicionada 
à apresentação do Certificado de Sanidade e Capacidade Física 
do Órgão Médico Oficial do Estado, emitido em conformidade 
com o Decreto 58.032/2012 e nos termos do artigo 47, Capítulo 
VI, da Lei nº 10.261/68 – Estatuto do Funcionário Público 
do Estado e de acordo com a Lei Complementar 1.123, de 
02/07/2010, nenhum candidato está isento de se submeter à 
perícia médica oficial. 
4.1 O candidato nomeado deverá submeter-se à avaliação 
médica oficial (laudo para posse), observadas as condições 
previstas nas instruções e legislação vigente para posse e 
exercício do cargo. 
4.2 O candidato nomeado deverá, no dia e hora marcados 
para avaliação médica oficial, apresentar: 
4.2.1 Duas fotos três por quatro; 
4.2.2 Documento de Identidade (RG) com fotografia recente; 
4.2.3 os seguintes exames médicos recentes (no máximo de 
180 dias) 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, ácido úrico, urina tipo I e 
urucultura se necessário; 
b) ECG (eletrocardiograma), com Laudo; 
c) Raio X de tórax, com Laudo; 
d) Colpocitologia oncótica (mulheres acima de 25 anos ou 
com vida sexual ativa) – validade 360 dias para mulheres até 50 
anos e 180 dias para as acima de 50 anos; 
e) Laudo Mamografia e Ultrassonografia de mama, se 
necessário – (Mulheres a partir de 40 anos) – validade 360 dias 
para mulheres até 50 anos e 180 dias para as acima de 50 anos. 
4.3 Os candidatos aprovados para vagas reservadas, com 
deficiência, também deverão cumprir o disposto no item 4 deste 
Capítulo, sem prejuízo das exigências estabelecidas no item 4 do 
Capítulo V destas Instruções Especiais. 
4.4 A critério médico, durante a avaliação médica oficial, 
poderá ser solicitada manifestação de médico perito em área 
específica ou avaliação psicológica individualizada, bem como 
ser solicitado ao candidato que apresente exames/ relatórios 
médicos complementares; 
4.5 Os exames laboratoriais e complementares constantes 
do subitem 4.2.3 deste Capítulo, serão realizados às expensas 
dos candidatos e servirão como elementos subsidiários à inspeção 
médica. 
5. A falta de comprovação de qualquer dos requisitos para 
investidura até a data da posse ou a prática de falsidade ideológica 
em prova documental acarretará cancelamento da inscrição 
do candidato, sua eliminação do respectivo Concurso Público e 



anulação de todos os atos daí decorrentes, ainda que já tenha 
sido publicado o Edital de Homologação do resultado final, sem 
prejuízo da aplicação de sansões legais cabíveis. 
XIV - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
1. A inscrição do candidato implicará o conhecimento das 
presentes instruções e a tácita aceitação das condições do 
Concurso, tais como se acham estabelecidas nestas Instruções 
Especiais 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. 
2. A Administração poderá anular todos os atos decorrentes 
da participação do candidato no concurso, a qualquer tempo, 
caso venha a ser comprovada qualquer irregularidade. 
3. O prazo de validade do Concurso Público será de 2 
(dois) anos, contados a partir da publicação de sua homologação, 
podendo ser prorrogado por igual período, a critério da 
Secretaria da Educação, nos termos do artigo 37, Capítulo III da 
Constituição Federal / 88. 
4. A Administração Pública reserva-se o direito de proceder 
às nomeações em número que atenda ao interesse e às necessidades 
do serviço, de acordo com a disponibilidade orçamentária 
e o número de vagas existentes. 
5. As vagas, por Região constam no Anexo III destas Instruções 
Especiais. 
6. O candidato será convocado para escolha de vaga, por 
ordem de classificação. 
6.1 Não será publicada no Diário Oficial do Estado, a relação 
nominal dos candidatos convocados para escolha de vaga, 
devendo os candidatos atentar para sua classificação (Lista 
Geral ou Especial) no respectivo concurso. 
7. Todos os atos relativos ao presente Concurso, como 
convocações, avisos e comunicados serão publicados no Diário 
Oficial do Estado de São Paulo. 
8. A critério da Administração, restando vagas, respeitandose 
o prazo de validade do concurso, e após a manifestação de 
todos os candidatos aprovados e classificados por Região, poderá 
ocorrer o aproveitamento de candidato aprovado/classificado 
que não comparecer à sessão de escolha de vaga e, também, 
aquele que tendo escolhido vaga, não tomou posse do cargo, 
durante o prazo de validade do concurso e obedecida a ordem 
de classificação, conforme previsão contida no artigo 18, §2º do 
Decreto nº 21.872, de 06/01/1984. 
9. O acompanhamento das publicações, editais, avisos e 
comunicados referentes ao Concurso Público é de responsabilidade 
exclusiva do candidato. Não serão prestadas por comunicação 
postal, eletrônica ou por telefone, informações relativas a 
todas as fases do Concurso Público. 
10. Não será fornecido ao candidato qualquer documento 
comprobatório de aprovação / classificação no Concurso Público, 
valendo para tal fim a publicação da Classificação Final do 



Concurso no Diário Oficial do Estado de São Paulo. 
11. As despesas relativas à participação do candidato no 
Concurso e à apresentação de documentos para posse e exercício 
correrão às expensas do próprio candidato. 
12. Todos os cálculos descritos nestas Instruções Especiais, 
relativos aos resultados das Provas, serão realizados com duas 
casas decimais, arredondando-se para cima sempre que a terceira 
casa decimal for maior ou igual a cinco. 
13. Distribuídos os Cadernos de Questões aos candidatos 
e, na remota hipótese de verificarem-se falhas de impressão, 
o Coordenador do local de aplicação, antes do início da Prova, 
diligenciará no sentido de: 
a) substituição dos Cadernos de Questões defeituosos; 
b) em não havendo número suficiente de Cadernos para 
a devida substituição, procederá à leitura dos itens onde 
ocorreram falhas, usando, para tanto, um Caderno de Questões 
completo. Se a ocorrência verificar-se após o início da Prova, o 
Coordenador do local de aplicação, depois de ouvido o Plantão 
da Fundação VUNESP, estabelecerá prazo para compensação do 
tempo usado para regularização dos cadernos. 
14. A Secretaria da Educação e a Fundação VUNESP não se 
responsabilizam por quaisquer cursos, textos, apostilas e outras 
publicações referentes a este Concurso. 
15. A Secretaria de Estado da Educação e a Fundação 
VUNESP, se eximem das despesas decorrentes de viagens e 
estadias dos candidatos para comparecimento a qualquer fase 
deste Concurso Público e de documentos ou objetos esquecidos 
ou danificados no local ou sala de provas. 
16. Toda menção a horário nestas Instruções Especiais e 
em outros atos dele decorrentes terá como referência o horário 
oficial de Brasília. 
17. As ocorrências não previstas nestas Instruções Especiais, 
os casos omissos e os casos duvidosos serão resolvidos, em 
caráter irrecorrível, pela Secretaria da Educação e pela Fundação 
VUNESP, no que a cada um couber. 
ANEXOS 
ANEXO I - DAS ATIVIDADES A SEREM EXERCIDAS, DE ACORDO 
COM AS ATRIBUIÇÕES DO CARGO 
A - ANALISTA SOCIOCULTURAL 
Em conformidade com Lei Complementar 1.080 de 17 de 
dezembro de 2008, as atividades serão exercidas na Unidade 
Central - Centro de Referência em Educação Mario Covas / SP 
e Unidades Locais - bibliotecas, salas e ambientes de leitura, 
unidades de documentação e informação - obedecendo ao 
conceito de rede. 
PLANEJAMENTO E GESTÃO 
- Participar do planejamento e da gestão: 
- Quanto à estruturação do espaço físico, organização e 
controle patrimonial dos acervos e funcionamento, em articulação 
com a unidade coordenadora central da Secretaria da 



Educação – Centro de Referência em Educação Mario Covas; 
- Da implantação/implementação de sistemas informatizados; 
- De Programas, Projetos e Ações, em seu âmbito de atuação, 
propostos pela Secretaria de Educação e Órgãos Centrais; 
- Do Programa de Orientações Técnicas oferecido às equipes 
regionais e locais; 
- Das ações voltadas à mediação cultural e promoção da 
leitura; 
- Dos Sistemas de Empréstimo entre escolas; 
- Participar da definição de indicadores, ferramentas de 
diagnóstico, monitoramento e gestão para avaliação dos serviços 
oferecidos; 
- Monitorar o recebimento de material bibliográfico, mobiliário, 
equipamentos e outros. 
- Participar da elaboração e apresentação de relatórios 
sobre as atividades e serviços desenvolvidos, para análise e 
acompanhamento dos trabalhos; 
- Participar de cursos de atualização e/ou aperfeiçoamento 
promovidos pela SEE/EFAP/CRE Mario Covas e por entidades 
externas, no Brasil e exterior; 
- Participar de reuniões de equipes de trabalho pedagógico 
para integração e articulação de ações em seu ambiente de 
trabalho; 
- Participar da elaboração de instruções quanto à segurança, 
organização, funcionamento e utilização dos espaços/ 
ambientes de leitura. 
FORMAÇÃO DE ACERVO 
- Reunir, selecionar e organizar acervos documentais (livros, 
revistas, materiais multimídia e outras mídias digitais); 
- Propor a aquisição de acervo de livros, periódicos, materiais 
multimídia e outras mídias digitais; 
- Manter serviço de intercâmbio com Bibliotecas e Centros 
de Documentação para troca de experiências, informações e 
serviços. 
PROCESSAMENTO TÉCNICO 
- Executar atividades relativas à representação descritiva e 
representação temática em sistema informatizado que incluem: 
catalogação, classificação, indexação e resumo; 
- Participar da estruturação e efetivação da padronização 
dos serviços técnicos de tratamento da informação. 
SERVIÇOS 
- Realizar levantamentos bibliográficos em fontes de informação 
virtuais e presenciais; 
- Executar serviços de normalização técnica da produção 
institucional da SEE; 
- Orientar equipes técnicas e administrativas quanto ao uso 
de ambientes de leitura e quanto aos procedimentos de estudo, 
pesquisa e leitura em todos os suportes e mídias; 
- Promover, executar ações e oferecer divulgação de serviços, 
disseminação da informação e empréstimo de documentos; 



- Zelar pela organização, preservação e manutenção do 
acervo, bem como, conservação do ambiente, orientando para 
o uso responsável. 
AÇÃO CULTURAL 
- Promover e executar ações voltadas à: 
- Mediação cultural e promoção da leitura em diversos 
suportes (livros, revistas, jornais, e-books, e-readers entre 
outros); 
- Divulgação e uso de novas mídias e suportes; 
- Letramento informacional/competência informacional. 
B – ANALISTA ADMINISTRATIVO 
Em concordância com a Lei Complementar 1.080 de 17 de 
dezembro de 2008 
- Atuar nas diversas áreas da Secretaria da Educação, planejando, 
organizando, controlando e executando os serviços de 
natureza administrativa-operacional; 
- Participar das equipes de gestão de recursos humanos, 
materiais, financeiros e outros para assegurar a correta aplicação, 
produtividade e eficiência; 
- Aplicar normas e procedimentos estabelecidos para execução 
dos serviços técnico/administrativos; 
- Acompanhar e zelar pela correta aplicação da legislação 
da área de atuação; 
- Analisar e instruir processos e documentos, elaborando 
informações, ofícios, portarias e outros atos oficiais; 
- Elaborar relatórios e outros documentos relativos à sua 
área de atuação; 
- Controlar, analisar e propor alterações nos diversos contratos 
e convênios; 
- Realizar atividades especializadas nos setores de administração 
geral nas diversas áreas de atuação. 
C – AGENTE TÉCNICO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE 
Em concordância com a Lei Complementar 1.157, de 02 de 
dezembro de 2011 
- Planejar, orientar e supervisionar a execução das atividades 
relacionadas à área de alimentação e nutrição, sob sua 
responsabilidade; 
- Prestar assistência de nutrição e dietética, prescrevendo, 
planejando, analisando, supervisionando e avaliando dietas para 
escolares de diferentes faixas etárias da rede estadual de ensino; 
- Orientar o trabalho do pessoal auxiliar, supervisionando 
o preparo, distribuição das refeições, recebimento dos gêneros 
alimentícios, sua armazenagem e distribuição; 
- Orientar e supervisionar os serviços nas áreas de cocção 
dos gêneros alimentícios, de acordo com o cardápio do dia; 
- Planejar e racionar a quantidade de gêneros alimentícios 
necessários, de acordo com o cardápio preestabelecido; 
- Estimar custo mensal das refeições, por meio de fichas de 
controle diário (saída de alimentos da despensa), cotação de 
preços e número de refeições servidas; 



- Elaborar, periodicamente, tabelas e quadros demonstrativos 
do consumo de gêneros alimentícios; 
- Elaborar escalas mensais de trabalho, prevendo a disponibilidade 
de recursos humanos no mês, para atendimento da 
demanda de consumo prevista; 
- Programar e desenvolver o treinamento do serviço do 
pessoal da área de nutrição, objetivando racionalizar e melhorar 
o padrão técnico dos serviços; 
- Orientar a compra de gêneros alimentícios, alimentos 
semipreparados, assim como a aquisição de equipamentos, 
maquinários e materiais específicos; 
- Controlar a qualidade e a quantidade de gêneros alimentícios 
recebidos; 
- Zelar pela ordem e manutenção de boas condições 
higiênicas do local e instalações relacionadas com o serviço de 
alimentação, orientando e supervisionando o pessoal auxiliar, 
providenciando recursos adequados, para assegurar a confecção 
de alimentação sadia; 
- Planejar e desenvolver treinamentos, palestras e outros 
eventos de sua especialização; 
- Participar de equipes multiprofissionais em estudos de 
sua competência; 
- Apoiar os docentes em suas atividades com alunos 
orientando quanto aos aspectos nutricionais e a saúde integral 
do escolar; 
- Zelar pela guarda, conservação, manutenção e limpeza dos 
equipamentos, instrumentos e materiais utilizados, bem como 
do local de trabalho; 
- Manter-se atualizado em relação às tendências e inovações 
tecnológicas de sua área de atuação e das necessidades 
da área de atuação; 
- Elaborar relatórios e laudos técnicos em sua área de 
especialidade; 
- Trabalhar segundo normas técnicas de segurança, qualidade, 
produtividade, higiene e preservação ambiental; 
- Executar tarefas pertinentes à área de atuação, utilizandose 
de equipamentos e programas de informática; 
- Desenvolver estudos, pesquisas e trabalhos científicos na 
área de nutrição e alimentação; 
- Participar de comissões relacionadas à aquisição de equipamentos, 
utensílios e insumos; 
- Implantar serviços pertinentes à melhoria e qualidade de 
vida nas escolas da rede estadual de ensino; 
- Integrar equipes multidisciplinares destinadas a planejar, 
coordenar, programar, executar e avaliar políticas, - programas, 
cursos, pesquisas e eventos relacionados à nutrição e alimentação; 
- Participar de comissões responsáveis pela elaboração e 
revisão de legislação relacionada a área de atuação; 
- Identificar, quantificar e monitorar as tendências e padrões 
do processo saúde-doença nas populações; 



- Desenvolver programas de estágios na área de nutrição 
e alimentação; 
- Atuar na preservação e promoção da saúde por meio de 
ações de controle da qualidade dos produtos e serviços; 
- Promover programas educativos sobre as normas legais 
vigentes relacionadas às boas práticas de produção e prestação 
de serviços na área de alimentos; 
- Realizar investigação epidemiológica de casos suspeitos 
de doenças relacionadas à sua área de atuação; 
- Articular com diversos órgãos públicos e da sociedade civil 
para atuação conjunta de prevenção à saúde e qualidade de 
vida da população. 
ANEXO II - DO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
A - ANALISTA SOCIOCULTURAL 
CONHECIMENTOS GERAIS 
Língua Portuguesa: Interpretação de texto: verbal e não verbal. 
Pontuação. Classes de palavras: substantivo, adjetivo, numeral, 
pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção: emprego 
e sentido que imprimem às relações que estabelecem. Vozes 
verbais: ativa e passiva. Colocação pronominal. Concordância 
verbal e nominal. Regência verbal e nominal. Crase. Sinônimos, 
antônimos e parônimos. Sentido próprio e figurado das palavras. 
Matemática: Operações com números reais. Mínimo múltiplo 
comum e máximo divisor comum. Potências e raízes. Razão 
e proporção. Porcentagem. Regra de três simples e composta. 
Média aritmética simples e ponderada. Juro simples. Relação 
entre grandezas: tabelas e gráficos. Sistemas de medidas usuais. 
Raciocínio lógico. Resolução de situações problema. 
Atualidades: Questões relacionadas a fatos políticos, econômicos, 
sociais e culturais, nacionais e internacionais, ocorridos a 
partir do segundo semestre de 2012, divulgados na mídia local 
e/ou nacional. 
Legislação 
Lei da Biblioteca Escolar - Lei 12244/10 | Lei nº 12.244 de 
24 de maio de 2010. 
Dispõe sobre a universalização das bibliotecas nas instituições 
de ensino do País. 
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/823116/lei-dabiblioteca- 
escolar-lei-12244-10 
Lei 4084/62 | Lei nº 4.084, de 30 de junho de 1962. 
Dispõe sobre a profissão de bibliotecário e regula seu 
exercício. 
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/128675/lei-4084- 
62#art6 
Lei 10753/03 | Lei nº 10.753, de 30 de outubro de 2003. 
Institui a Política Nacional do Livro. 
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/110049/politicanacional- 
do-livro-lei-10753-03 
Lei de Diretrizes e Bases / Lei nº 9.394, de 20 de dezembro 
de 1996. 



Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. 
http://portal.mec.gov.br/seed/arquivos/pdf/tvescola/leis/ 
lein9394.pdf 
Reorganização da Secretaria de Estado da Educação/Decreto 
Nº 57.141 de 18 de julho de 2011. 
Implantação de Salas e Ambientes de Leitura / Resolução SE 
Nº 15 de 18 de fevereiro de 2009 
Publicações Institucionais da Educação 
Parâmetros curriculares nacionais: 1ª a 4ª séries do Ensino 
Fundamental- Introdução dos Parâmetros Curriculares; Parâmetros 
Curriculares Nacionais: 5ª a 8ª série do Ensino Fundamental 
- Introdução dos Parâmetros Curriculares; Parâmetros curriculares 
nacionais: ensino médio, bases legais; Propostas Curriculares 
do Estado de São Paulo para o Ensino Fundamental e Ensino 
Médio; Programas de Livros da SEE; Programa Ler e Escrever; 
Sistema de Avaliação do Rendimento Escolar do Estado de São 
Paulo/SARESP 
CAPÍTULO III - DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DO DESPORTO 
- Seção I DA EDUCAÇÃO (Constituição Federal) 
Lei n.º 12.527, de 18 de novembro de 2011 (Lei de Acesso 
à Informação); 
Decreto n.º 58.052, de 16 de maio de 2012. 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE BIBLIOTECAS E SERVIÇOS 
DE INFORMAÇÃO 
Biblioteca Pública. Biblioteca Especializada Biblioteca Escolar 
no Brasil e no exterior. Unidades de Informação: características, 
funções e objetivos. Planejamento, organização e avaliação. 
Administração de Unidade de Informação: política interna e 
planejamento dos recursos humanos, materiais, financeiros, de 
espaço físico e de serviços. Gestão do Conhecimento e Ecologia 
da Informação; informação para o Desenvolvimento Sustentável; 
marketing, comunicação visual. Acessibilidade. Programas 
e ações: projetos, cursos, eventos, convênios e programas de 
ação educativa, de ação cultural, de mediação, parcerias com a 
sociedade civil e comunidades. 
FORMAÇÃO, DESENVOLVIMENTO, AVALIAÇÃO E CONSERVAÇÃO 
DE COLEÇÕES 
Políticas para o desenvolvimento de coleções: seleção, aquisição, 
doação, descarte, desbastamento, avaliação. Documentos: 
tipologias e fontes. Intercâmbio entre bibliotecas. Direitos autorais. 
Conservação e preservação de documentos. 
SERVIÇO DE REFERÊNCIA 
Serviço de Referência: conceituação, princípios e características; 
atendimento a pesquisas e consultas. Estudo e perfil 
do usuário. Recursos e fontes de informação. Serviços: alerta e 
disseminação da informação, empréstimo, reserva, devolução e 
cobrança de materiais do acervo. 
REPRESENTAÇÃO DESCRITIVA E NORMALIZAÇÃO 
Normas de catalogação: Código AACR2 (Anglo-American 



Cataloguing Rules - Código de Catalogação Anglo-Americano): 
descrição, seleção e formulação de entradas. ISBD (International 
Standard Bibliographic Description - Descrição Bibliográfica 
Internacional Normalizada). FRBR (Requisitos Funcionais para 
Registros Bibliográficos) e RDA (Recursos de Descrição e 
Acesso): conceitos, características e aplicação. Catalogação 
cooperativa: programas nacionais e internacionais; Formato 
MARC 21. Controle Bibliográfico Universal. Normas da ABNT 
para a área de documentação e informação. Catálogos online 
(OPACs). Metadados. 
REPRESENTAÇÃO TEMÁTICA 
Linguagem Natural: características e objetivos. Linguagens 
Documentárias: características, objetivos, estrutura e aplicações. 
Tipologias: sistemas de classificação bibliográfica e classificações 
facetadas. Indexação: conceitos, características e políticas. 
Descritores, cabeçalhos de assunto, vocabulário controlado, 
tesaurus, ontologias, folksonomia. 
INFORMÁTICA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 
Noções básicas de informática: editores de texto, planilhas 
eletrônicas, correio eletrônico. Intranet e Internet: conceito, 
características, ambientes, ferramentas e aplicativos. Principais 
navegadores. Hardware e Software. Bases de dados: planejamento, 
manutenção, tipos, acesso e recuperação da informação. 
Ferramentas de busca e pesquisa. Gerenciamento de documentos 
eletrônicos. Segurança da informação. Ferramentas de 
busca e pesquisa. Redes sociais. Tecnologias de Informação e 
Comunicação. Tecnologias Educacionais. Redes e sistemas de 
informação nacionais e internacionais. Arquitetura da Informação. 
Usabilidade. Web 2.0. Web Semântica. Bibliotecas e 
repositórios digitais, virtuais, eletrônicos e híbridos. Sistemas e 
serviço virtuais de informação. 
AÇÃO CULTURAL, LEITURA, MEDIAÇÃO E PESQUISA 
Ação Cultural, Mediação Cultural e promoção da leitura 
em diversos suportes (livros, revistas, jornais, e-book, e-readers 
entre outros).Leis de incentivo à Cultura: Rouanet, Audiovisual, 
Mendonça, PAC. Estudos de Usuário e Comunidade, 
“Information Literacy” (Letramento informacional, Competência 
Informacional). 
PROFISSIONAL BIBLIOTECÁRIO 
Perfil, atuação e ética profissional. Competências informacionais. 
Legislação e órgãos de classe: normas, leis, decretos, 
diretrizes e documentos oficiais (IFLA, CRB, FEBAB, entre outros) 
sobre biblioteca, biblioteconomia, e leitura. 
B – ANALISTA ADMINISTRATIVO 
CONHECIMENTOS GERAIS 
Língua Portuguesa: Interpretação de texto: verbal e não verbal. 
Pontuação. Classes de palavras: substantivo, adjetivo, numeral, 
pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção: emprego 
e sentido que imprimem às relações que estabelecem. Vozes 
verbais: ativa e passiva. Colocação pronominal. Concordância 



verbal e nominal. Regência verbal e nominal. Crase. Sinônimos, 
antônimos e parônimos. Sentido próprio e figurado das palavras. 
Matemática: Operações com números inteiros, fracionários 
e decimais. Sistema de numeração decimal. Equações de 1º e 
2º graus. Regra de três simples e composta. Razão e Proporção. 
Porcentagem. Juros Simples e Composto. Noções de Estatística. 
Resoluções de situações problema. 
Direito Constitucional: Princípios Constitucionais; Direitos e 
Garantias Fundamentais; Da Organização do Estado; Organização 
dos Poderes; Mandado de Segurança Individual e Coletivo; 
Ação Popular; Ação Civil Pública; Habeas Data; Ação Direta de 
Inconstitucionalidade. Da Educação. 
Direito Administrativo: Administração Pública; Princípios 
do Direito Administrativo; Princípios Constitucionais Administrativos; 
Administração Direta e Indireta; Serviço Público; Atos 
Administrativos; Licitação; Contratos Administrativos; Agentes 
Públicos; Órgãos Públicos; Limitações Administrativas; Investidura 
dos Agentes Públicos; Poderes e Deveres do Administrador 
Público; Uso e Abuso de Poder; Poderes Administrativos; Servidor 
Público; Empregado Público; Responsabilidade Civil; Responsabilidade 
dos Agentes Públicos; Processo Administrativo; Controle 
Administrativo; Controle Judiciário; Controle Legislativo; Função 
dos Tribunais de Contas. 
Informática: Conceitos básicos de software e hardware. 
Noções do ambiente Windows, Editor de texto Word. Editor de 
Planilhas Excel. Conceitos de Internet e Intranet. Internet Explorer. 
Correio eletrônico (web mail). Cópias de Segurança (backup). 
Conceito e organização de arquivos (pastas/diretórios). Noções 
básicas de armazenamento de dados. 
Atualidades: Questões relacionadas a fatos políticos, econômicos, 
sociais e culturais, nacionais e internacionais, ocorridos a 
partir do segundo semestre de 2012, divulgados na mídia local 
e/ou nacional. 
Noções de Gestão Pública: Conceitos de Estado, sociedade 
e mercado; Ética no serviço público; Modelos de gestão pública; 
Qualidade no serviço público: Conceitos de eficiência, eficácia 
e efetividade aplicados à Administração Pública. Avaliação e 
mensuração do desempenho governamental. Novas formas de 
gestão de serviços públicos: formas de supervisão e contratualização 
de resultados; horizontalização; pluralismo institucional; 
prestação de serviços públicos e novas tecnologias. Conceitos e 
aplicações de programas, projetos e atividades; Caracterização 
das organizações: tipos de estruturas organizacionais; Abordagens 
da mudança organizacional. Instrumentos gerenciais 
contemporâneos: gestão por processos, melhoria de processos 
e desburocratização. Responsabilização e Prestação de Contas; 
Controle e Desempenho; Transparência; Ouvidoria. 
Lei de Diretrizes e Bases / Lei nº 9.394, de 20 de dezembro 
de 1996. 
Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. 



http://portal.mec.gov.br/seed/arquivos/pdf/tvescola/leis/ 
lein9394.pdf 
CAPÍTULO III - DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DO DESPORTO 
- Seção I DA EDUCAÇÃO (Constituição Federal) 
Lei n.º 12.527, de 18 de novembro de 2011 (Lei de Acesso 
à Informação); 
Decreto n.º 58.052, de 16 de maio de 2012; 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 
Administração Financeira e Orçamentária: Orçamento Público: 
conceitos e princípios. Ciclo Orçamentário: elaboração, 
aprovação, execução e avaliação. O Orçamento na Constituição 
da República de 1988. Processo de Planejamento-Orçamento: 
Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária 
Anual. Conceituação, Classificação e Despesas Públicas. 
Regime de Adiantamento (Suprimento de Fundos). Restos a 
Pagar. Despesas de Exercícios Anteriores. Dívida Pública. Créditos 
adicionais. Descentralização de Créditos. Lei nº 4.320/64. 
Decreto nº 93.872/86. Decreto-Lei nº 200/67. Crédito Especial. 
Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal): 
definições, limites e controle das despesas com pessoal; restos a 
pagar e relatórios de gestão fiscal. Convênio. 
Administração Geral: 
Gestão de Suprimentos: o poder de compra do Estado; 
Princípios Constitucionais; Edital; Modalidades de Licitação; 
Legislação Federal e Estadual relativa a gestão de suprimentos; 
Lei 8.666/93; gestão em compras (padronização, especificação, 
recebimento, sanções administrativas, cadastro de fornecedores, 
etc.); a modernização do processo de compras públicas e o novo 
ambiente eletrônico de compras e contratações (BEC, Pregão, 
Cadastro de Serviços Terceirizados e outros). Gestão de Terceirizados; 
Gestão de contratos e convênios; Noções de organização, 
sistemas e métodos; 
Arquivo: técnicas de arquivamento, organização, controle e 
manutenção. Atendimento ao público. 
Gestão de Pessoas: Sistema de Administração de Pessoal 
do Estado de São Paulo: recrutamento e seleção, provimento 
de cargos e preenchimento de funções-atividades. Mobilidade 
funcional. Vencimentos e salários. Promoção. Sistema de 
gestão de recursos humanos: conhecimentos de sistemas de 
processamento de folha de pagamento de pessoal; controle de 
frequência; metodologias e práticas de avaliação de desempenho; 
planejamento e estruturação de planos de treinamento e 
desenvolvimento; planejamento de carreira; gestão por competências; 
técnicas e métodos de trabalho em equipe, com foco nas 
relações interpessoais, grupais e sociais; técnicas de preparação 
elaboração de informações gerenciais. 
Legislação: Reorganização da Secretaria de Estado da 
Educação/Decreto Nº 57.141 de 18 de julho de 2011. Estatuto 
dos Funcionários Públicos Civis do Estado de São Paulo (Lei nº 
10.261, de 28 de outubro de 1968) – Título VI – Dos Deveres, 



Das Proibições e Das Responsabilidades (artigos 241 ao 250); 
Título VII – Das Penalidades, Da Extinção da Punibilidade e 
das Providências Preliminares (artigos 251 ao 267), e Título 
VIII – Do Procedimento Disciplinar (artigos 268 ao 321). Decreto 
57.571/11 (Programa Educação Compromisso de São Paulo). 
C - AGENTE TÉCNICO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE – NUTRICIONISTA 
CONHECIMENTOS GERAIS 
Língua Portuguesa: Interpretação de texto: verbal e não verbal. 
Pontuação. Classes de palavras: substantivo, adjetivo, numeral, 
pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção: emprego 
e sentido que imprimem às relações que estabelecem. Vozes 
verbais: ativa e passiva. Colocação pronominal. Concordância 
verbal e nominal. Regência verbal e nominal. Crase. Sinônimos, 
antônimos e parônimos. Sentido próprio e figurado das palavras. 
Informática: Conceitos básicos de software e hardware. 
Noções do ambiente Windows, Editor de texto Word. Editor de 
Planilhas Excel. Conceitos de Internet e Intranet. Internet Explorer. 
Correio eletrônico (web mail). Cópias de Segurança (backup). 
Conceito e organização de arquivos (pastas/diretórios). Noções 
básicas de armazenamento de dados. 
Atualidades: Questões relacionadas a fatos políticos, econômicos, 
sociais e culturais, nacionais e internacionais, ocorridos a 
partir do segundo semestre de 2012, divulgados na mídia local 
e/ou nacional. 
Noções de Gestão Pública: Princípios Constitucionais da 
Administração Pública. Princípios Explícitos e Implícitos. Ética 
na Administração Pública. Administração Pública. Organização 
administrativa. Centralização. Descentralização. Desconcentração. 
Órgãos Públicos. Administração Indireta. Autarquias. Fundações 
Públicas. Empresas Públicas e Sociedades de Economia 
Mista. A Constituição Federal de 1988 - Artigos 5º ao 17, 215 
e 216. A Lei nº 10.261/68 (Estatuto dos Funcionários Públicos 
Civil do Estado) - Atos Administrativos: Conceito; Atributos; 
Elementos; Classificação; Vinculação e discricionariedade; Anulação; 
Revogação e Convalidação. Licitação (Lei nº 8.666/1993 
e alterações posteriores) - Conceito. Princípios; Modalidades; 
Procedimento; Dispensa e inexigibilidade; Revogação e anulação 
e Sanções Administrativas. Contrato Administrativo: Características; 
Formalização, execução e rescisão; Espécies. A Lei de 
Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000) - Convênios. 
Bens Públicos: Conceito; Regime Jurídico; Classificação; 
Afetação e desafetação; Formas de aquisição e alienação de 
bens públicos e Formas de utilização dos bens públicos pelos 
particulares. 
Legislação: 
Resolução CFN N° 380/2005 de 28 de dezembro de 2005; 
Resolução CFN Nº 465/2010 de 25 de agosto de 2010 
Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009; 
Resolução/CD/FNDE nº 38, de 16 de julho de 2009; 
Portaria CVS/SP 6 de 10 de março de 1999; 



Lei nº 11.326, de 24 de julho de 2006; 
Lei nº 11.346, de 15 de setembro de 2006; 
Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 (Lei de Acesso 
à Informação); 
Decreto nº 58.052, de 16 de maio de 2012; 
Lei de Diretrizes e Bases / Lei nº 9.394, de 20 de dezembro 
de 1996. 
Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. 
http://portal.mec.gov.br/seed/arquivos/pdf/tvescola/leis/ 
lein9394.pdf 
CAPÍTULO III - DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DO DESPORTO 
- Seção I DA EDUCAÇÃO (Constituição Federal) 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
1. História da alimentação no Brasil: aspectos sociais e 
culturais da formação do hábito alimentar brasileiro. 
2. Nutrição Humana: conceito de alimentação e nutrição; 
bioquímica da nutrição; recomendações nutricionais, guias 
alimentares. 
3. Produção e composição dos alimentos: sistemas agrícolas, 
modos de produção, bromatologia. 
4. Técnica dietética: experimentos com alimentos; técnicas 
de pré-preparo e preparo; análise sensorial. 
5. Nutrição nos ciclos da vida da criança e do adolescente: 
recomendações nutricionais, planejamento dietético. 
6. Avaliação do estado nutricional: antropometria, exames 
bioquímicos, avaliação nutricional subjetiva. 
7. Alimentação institucional: sistemas de produção de 
refeições: gestão de cardápios institucionais; estrutura física; 
legislação na área de produção e manipulação de alimentos e 
refeições; gestão 
8. Políticas públicas de alimentação e nutrição: aspectos 
atuais; epidemiologia nutricional. 
9. Práticas educativas em nutrição: abordagem individual e 
em grupo; comunicação em nutrição. 
10. Segurança alimentar e nutricional: ações e programas. 
11. Ética profissional: aspectos conceituais; código de ética 
do nutricionista. 
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Diário Oficial Poder Executivo - Seção II 
quarta-feira, 13 de março de 2013 
 
Educação 
DIRETORIAS DE ENSINO 
DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE PIRACICABA 
Portarias do Dirigente Regional de Ensino, de 12-03-2013 
Admitindo com fundamento no inciso I do artº 1º Lei 
500/74 e parágrafos 1º e 2º do artº 17 da LC 444/85, Lucia 
Cristina Barbosa, RG 19.924.477 para a partir de 04-08-1993 
ocupar a função de Professor I, na EE Comendador Mario Dedini, 
em Piracicaba. 
Dispensando com fundamento no inciso III do artº 35 da 
LC 500/74 Lucia Cristina Barbosa, RG 19.924.477, Função Professor 
de Educação Básica I a partir de 31-12-1993.(Publicado 
para acerto de vida funcional). 
Dispensado com fundamento no art.59, Inciso I, item 1, 
da LC 180/78, NEREIDE FELIPPE, RG 11.002.033, Escriturário a 
partir de 07/05/86. 
Dispensando com fundamento no inciso I do artº 35 da LC 
500/74, NEREIDE FELIPPE NADER, RG 11.002.033, PROFESSOR 
III a partir de 01/02/90. 
Publicado para acerto de vida funcional. 



Admitindo com fundamento no inciso I do artº 1º Lei 
500/74 e parágrafos 1º e 2º do artº 17 da LC 444/85, SILVIA 
MARIA DAVANZO DIONISIO, RG 12.876.377 para a partir de 
27/04/87 ocupar a função de Professor II, na EE P.G. Prof. Francisco 
Mariano da Costa, em Piracicaba. 
Dispensando com fundamento no inciso III do artº 35 da 
LC 500/74, SILVIA MARIA DAVANZO DIONISIO, RG 12.876.377, 
Professor II a partir de 13/02/89. 
Publicado para acerto de vida funcional. 
Considerando de efetivo exercício no dia 08-03-2013, 
por 06 horas em que os professores: Mônica Lúcia Justolin, 
RG 16.108.775; Maria da Graça Prado Pizzo, RG 4.672.533; 
Sandra H. P. Pereira, RG 13.266.959; Alessandra S.C. Gerage, 
RG 19.928.093; Raquel Suzana Severino, RG 14.943.430; Ana 
Cristina de Oliveira Santos, RG 16.887.588-3; Célia Regina Jorge 
de Moraes, RG 17.830.338; Magali O. da Silva, RG 21.344.398; 
Silvia Cristina David, RG 17.667.955 da Diretoria de Ensino 
Região de Piracicaba – SP, participaram da Orientação Técnica 
do Ciclo I, realizado nas dependências da Diretoria de Ensino- 
Região de Piracicaba, Piracicaba, em atendimento ao disposto 
no art. 3º da Res. SE - 89/2007. 
Exonerando, com fundamento no artº 58, inciso I - § 1º 
- item I da Lei Complementar 180/78, a partir de 01-03-2013 
LUCAS DE ANDRADE CARVALHO, RG 6495517, do cargo 
de PEB-II, SQC-II-QM-SE, DI-2, disciplina de Educação Física, da 
EE Prof Eduir Benedicto Scarpari, em Piracicaba – para qual foi 
nomeado por Decreto 28 – publicado em 29-12-2012. 
Portaria do Diretor do Centro de Recursos Humanos, 
de 12-03-2013 
NÚCLEO DE FREQUÊNCIA E PAGAMENTO 
Averbando Certidão de Licença – Prêmio, nos termos dos 
Artigos 209 e 214 da Lei 10.261/68, LC 1015/07 e da nova redação 
da LC 1048/08 e Despacho do Governador de 22, publicado 
no D.O. de 23-11-2011 aos funcionários das respectivas Unidades 
Escolares, abaixo identificados, 90 dias de Licença Prêmio a 
que faz jus, referente ao período aquisitivo mencionado: 
EE LUIZ GONZAGA DE CAMPOS TOLEDO 
Josely Amélia de Souza, RG 4871043, PEB-II-SQF-I-QM, 
PULP 0195/0068/2013, Certidão 32/2013 – período 09-06-2006 
a 12-02-2008; 10-03-2008 a 03-07-2011. 
EE MONSENHOR JERONYMO GALLO 
Thereza Oliveira da Silva, RG 8289977-0, PEB-II - SQF-I-QM, 
PULP 0121/0068/2013, Certidão 31/2013 – período 24-06-2003 
a 21-06-2008. 
EE MIRANDOLINA DE ALMEIDA CANTO 
Denise Maria Ferraz Costa, RG 8020690, PEB-II – SQF-I-QM, 
PULP 229/0068/2013, Certidão 38/2013 – período 30-12-2005 
a 28-12-2010. 
EE JOÃO ALVES DE ALMEIDA 
Isolina Aparecida Rovai Nolasco, RG 9754211, Agente de 



Organização Escolar – SQF-III-QAE, PULP 736/0068/2012, Certidão 
33/2013 – período 18-06-2001 a 16-06-2006. 
Averbando a Certidão de Licença – Prêmio, nos termos dos 
Artigos 209 e 214 da Lei 10.261/68, nova redação dada pela LC 
1.048/2008 aos funcionários das respectivas Unidades Escolares, 
abaixo identificados, 90 dias de Licença Prêmio a que faz jus, 
referente ao período aquisitivo mencionado: 
EE PEDRO MORAIS CAVALCANTI 
Marcia Aparecida Demarchi, RG 16513462, PEBII- SQC-IIQM, 
PULP 0196/0068/2013, Certidão 24/2013 período 15-12- 
2006 a 13-12-2011. 
EE JOÃO ALVES DE ALMEIDA 
Maria Eliza Brito Bechelli, RG 4579209, Diretor de Escola 
– SQC-II-QM, PULP 1081/0068/2007, Certidão 36/2013 período 
01-01-2008 a 29-12-2012. 
EE OLIVIA BIANCO 
Maria Lumena Pauli, RG 21908015-X, PEBI – SQC-II-QM, 
PULP 185/0068/2003, Certidão 34/2013 período 15-12-2007 a 
12-12-2012. 
EE EDUIR BENEDICTO SCARPPARI 
Eliana Aparecida Barboza Rodrigues, RG 14347884, PEBI 
– SQC-II-QM, PULP 081/0068/2003, Certidão 35/2013 período 
12-06-2006 a 10-06-2011. 
Portaria do Dirigente Regional de Ensino, 
de 12-03-2013 
Retificando D.O. de 12-03-2013 em nome de REGINA 
CELIA DIEZ CARO COLLETTI, RG 6.007.275, Secretario de Escola, 
da EE Profª Mirandolina de Almeida Canto, em Piracicaba. 
Onde se lê: 01-03-2013; Leia-se: 28-02-2013. 
 
ESCOLAS ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO 
Portaria do Diretor de Escola 
EE Profª Maria de Lourdes Silveira Cosentino 
Autorizando fruição de licença-prêmio nos termos dos 
artigos 209 e 213 da Lei 10.261/68, com redação alterada 
pela LC 857/99, a LORIVAL JUNIOR TONINHO PATTINI, RG 
21.772.421, PEB-II, SQC-II-QM-SE, 15 dias referente ao período 
de 30-06-2005 A 28-06-2010 – Certidão 221/2010 – Pulp 
1192/0068/2010. 
Despacho do Diretor de Escola, de 12-03-2013 
Os Diretores das Escolas, jurisdicionadas à Diretoria de 
Ensino Região de Piracicaba, com base no Decreto 52.833/2008, 
combinado com o art. 8º do Decreto 41.915/97, expedem os 
seguintes Atos Decisórios: 
EE Manassés Ephrain Pereira 
436/2013 – PRISCILA CAROLINA DOMINGOS PEREIRA 
SARTORE, RG 41.275.665, PEB II, SQF-I-QM-SE, acumula com 
Professor junto a Prefeitura de Piracicaba. Acúmulo Legal. 
EE Jaçanã Altair Pereira Guerrini 
437/2013 – ANA MARIA PERINA, RG 28.738.617, PEB II, 



SQF-I-QM-SE, acumula com PEB I, SQF-I-QM-SE, na mesma 
Unidade Escolar. Acúmulo Legal. 
EE Adolpho Carvalho 
438/2013 – PATRÍCIA RODRIGUES COCATO, RG 28.481.730- 
2, PEB II, SQF-I-QM-SE, acumula com Professor junto a Prefeitura 
de Piracicaba. Acúmulo Legal. 


