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como Carteira Nacional de Habilitação com fotografia na forma 
da Lei nº 9.503/97;

2.11. preencher ficha de inscrição, fornecida pela Unidade 
de Ensino, na qual declara possuir as condições indicadas nos 
subitens 2.1. a 2.9. do item 2 do presente Capítulo e juntar uma 
cópia legível de um documento de identidade que contenha o 
número do Registro Geral (RG), ou, no caso de estrangeiro, do 
Registro Nacional de Estrangeiro (RNE);

2.12. recolher à Associação de Pais e Mestres – APM da 
Unidade de Ensino, Banco BANCO DO BRASIL agência 6863-2 
conta corrente 1412-5, a taxa no valor de R$ 82,73 (oitenta e 
dois reais e setenta e três centavos) por inscrição, a título de 
ressarcimento de despesas com material e serviço.

3. Para se inscrever por procuração, será entregue mandato, 
com firma reconhecida, acompanhada de uma cópia da cédula 
de identidade do candidato e de uma cópia do documento de 
identidade do procurador. O candidato assumirá as consequên-
cias de eventuais erros cometidos por seu procurador ao efetuar 
a inscrição.

4. Não serão recebidas inscrições por via postal, fac-símile, 
internet, condicionais e/ou extemporâneas.

5. Em conformidade com o Decreto nº 55.588, de 
17/03/2010, a pessoa transexual ou travesti poderá solicitar a 
inclusão e uso do “nome social” para tratamento, mediante 
requerimento, que constitui o ANEXO III do presente Edital.

6. A candidata lactante que necessitar amamentar durante 
a realização das provas poderá fazê-lo em sala reservada, desde 
que o requeira, observando os procedimentos constantes a 
seguir, para adoção das providências necessárias.

6.1. A candidata lactante deverá encaminhar sua solicita-
ção, até o término das inscrições, junto à Comissão Especial de 
Concurso Público responsável pelo certame.

6.2. A criança deverá ser acompanhada, em ambiente 
reservado para este fim, de adulto responsável por sua guarda 
(familiar ou terceiro indicado pela candidata).

6.3. No requerimento, que constitui o ANEXO IV do presente 
Edital, deverá constar os dados do adulto responsável pela 
guarda do lactente, e ao requerimento a candidata deverá juntar 
cópia da certidão de nascimento do lactente e do documento de 
identidade com foto do adulto responsável.

6.4. Não haverá compensação do tempo de amamentação 
em favor da candidata.

6.5. Nos horários previstos para amamentação, a candidata 
lactante poderá ausentar-se temporariamente da sala de prova, 
acompanhada de um fiscal.

6.6. Na sala reservada para amamentação ficará somente a 
candidata lactante, a criança e uma fiscal, sendo vedada neste 
momento a permanência do adulto responsável por sua guarda 
(familiar ou terceiro indicado pela candidata).

7. A inscrição implicará o conhecimento das condições 
previstas no Edital e o compromisso de aceitação pelo candidato

8. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar 
pelo Diário Oficial do Estado, ou por meio de divulgações afixa-
das nas dependências da Unidade de Ensino, as publicações de 
todos os editais alusivos ao certame.

8.1. As publicações afixadas nas dependências da Unidade 
de Ensino não têm caráter oficial, sendo meramente informa-
tivas.

9. A apresentação dos documentos exigidos, para efeito de 
inscrição, não exime o candidato da satisfação dos requisitos 
legais para a admissão.

CAPÍTULO VI
DO DEFERIMENTO E INDEFERIMENTO DE INSCRIÇÕES
1. As inscrições serão deferidas ou indeferidas pelo Diretor 

da ETEC, cujo resultado será publicado no Diário Oficial do 
Estado e afixado nas dependências da Unidade de Ensino, com 
pelo menos 5 (cinco) dias úteis antes da realização das provas 
especificadas no Capítulo X.

2. Além de atender ao requisito previsto no Capítulo III, e 
das condições indicadas neste item, o deferimento da inscrição 
dependerá do correto preenchimento da ficha de inscrição pelo 
candidato ou seu procurador e, ainda, do atendimento às con-
dições elencadas nos subitens 2.1 a 2.12 do item 2 do Capítulo 
V deste Edital.

2.1. Será indeferida, ainda, a inscrição do candidato quando:
2.1.1. não registrar na ficha de inscrição a titulação;
2.1.2. não apor a assinatura na ficha de inscrição;
2.1.3. quando as cópias dos documentos juntados não 

estiverem em perfeitas condições, de forma a permitir a identi-
ficação com clareza.

CAPÍTULO VII
DA REDUÇÃO OU ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO
1. Nos termos da Lei 12.782, de 20/12/2007, poderá o 

candidato solicitar a redução de 50% (cinquenta por cento) 
da taxa estipulada, devendo atender, cumulativamente, os 
requisitos a seguir:

1.1. Seja estudante, assim considerado o que se encontrar 
regularmente matriculado em:

1.1.1. curso pré-vestibular;
1.1.2. curso superior, em nível de graduação ou pós-

-graduação;
1.2. Perceba remuneração mensal inferior a 2 (dois) salários 

mínimos, ou esteja desempregado.
1.3. No ato da solicitação da redução do pagamento da 

taxa estipulada para inscrição, além de requerer por escrito, 
utilizando o modelo de requerimento que constitui o ANEXO V 
do presente Edital, o candidato deverá apresentar os seguintes 
documentos:

1.3.1. Quanto à comprovação da condição de estudante, de 
um dos seguintes documentos:

a) certidão ou declaração, expedida por instituição de ensi-
no pública ou privada;

b) carteira de identidade estudantil ou documento similar, 
expedido por instituição de ensino pública ou privada, ou por 
entidade de representação discente;

1.3.2. Quanto às circunstâncias previstas no item 1.2 de 
comprovante de renda, ou de declaração, por escrito, da condi-
ção de desempregado.

2. Nos Termos da Lei Estadual 12.147, de 12/12/2005, 
poderá o candidato solicitar isenção total da taxa estipulada, 
devendo para tanto apresentar no mínimo 3(três) documentos 
expedidos somente por órgão oficial ou por entidade coletora 
credenciada pela UNIÃO, ESTADO ou MUNICÍPIO que comprove 
a doação de sangue do candidato no período de 12(doze) meses 
anteriores a inscrição.

2.1. O documento de comprovação da qualidade de doador 
de sangue deverá ser juntado no ato da solicitação da isenção 
do pagamento da taxa estipulada para inscrição, bem como o 
candidato deverá requerer o beneficio por escrito, utilizando o 
modelo de requerimento que constitui o ANEXO V do presente 
Edital.

3. Candidatos interessados em requerer a inscrição nos 
termos dos itens 1 ou 2 deste Capítulo devem protocolar a 
solicitação na Unidade de Ensino, sendo reservado os 3(três) 
primeiros dias úteis de inscrição, para tal fim.

4. A Comissão Especial de Concurso Público analisará os 
pedidos entregues em tempo hábil, manifestando-se quanto ao 
deferimento ou indeferimento, e providenciará a divulgação da 
relação dos pedidos deferidos e indeferidos no 5º(quinto) dia útil 
a contar do inicio das inscrições, permanecendo a mencionada 
relação afixada nas dependências da Unidade de Ensino até o 
último dia de recebimento das inscrições.

4.1. Indeferido o pedido de isenção, caberá recurso da 
decisão na forma e no prazo estabelecido no Capítulo XIII do 
presente Edital, devendo o mesmo ser dirigido ao Presidente da 
Comissão Especial de Concurso Público, e apresentado desde 
que o candidato ofereça elementos novos para tal finalidade.

5. Será eliminado do Concurso Público o candidato que, 
não atendendo, à época de sua inscrição, aos requisitos previs-

nal de Educação, na Resolução CNE/CEB nº 2 de 26, publicada 
no DOU de 27/06/1997,ou na Deliberação CEE nº 10/99, publi-
cada no DOE de 08/01/2000, ou ainda, na Resolução CNE/CP nº 
2, de 01, publicada no DOU de 02/07/2015. Obrigatoriamente 
acompanhado do diploma do curso de bacharelado ou de tecno-
logia de nível superior, de acordo com o relacionado na titulação 
graduado, em componente curricular em que vier a se inscrever.

4. Para titulação “graduado”, em componentes curriculares 
da Formação Profissional do Ensino Médio, e/ou Educação 
Profissional Técnica de Nível Médio, comprovar ser portador de 
graduação superior de bacharelado ou de tecnologia de nível 
superior desde que previsto no requisito, em componente curri-
cular em que se inscrever.

- COMPONENTE CURRICULAR
GESTÃO DA CADEIA DE ABASTECIMENTO(LOGÍSTICA)
LICENCIADO: Atender ao disposto no item 3 do Capítulo III 

do presente Edital. Administração (EII);
GRADUADO (Bacharel ou Tecnólogo): Administração; Admi-

nistração - Habilitação em Administração de Empresas; Adminis-
tração - Habilitação em Administração Hoteleira; Administração 
- Habilitação em Comércio Exterior; Administração - Habilitação 
em Comércio Internacional;

Administração - Habilitação em Finanças e Controladoria; 
Administração - Habilitação em Gestão de Pequena e Média 
Empresa; Administração - Habilitação em Marketing; Adminis-
tração - Habilitação em Negócios Internacionais; Administração 
- Habilitação em Transporte e Logística;

Administração de Empresas; Administração de Empresas 
e Negócios;

Administração Geral - Ênfase em Marketing; Ciências 
Administrativas;

Ciências Atuariais; Ciências Contábeis; Ciências Contábeis 
e Atuariais;

Ciências Econômicas; Ciências Econômicas e Administra-
tivas;

Ciências Gerenciais; Ciências Gerenciais e Orçamentárias;
Ciências Gerenciais e Orçamentos Contábeis; Comércio 

Exterior e Negócios Internacionais; Economia; Engenharia da 
Mobilidade; Engenharia da(de) Produção; Engenharia em Pro-
cessos de Produção;

Tecnologia em Comercio Exterior; Tecnologia em Comércio 
Internacional;

Tecnologia em Gestão de Logística; Tecnologia em Gestão 
de Logística Empresarial;

CAPÍTULO IV
DOS VENCIMENTOS E COMPOSIÇÃO DA CARGA-HORÁRIA
1. O valor da hora-aula prestada é de R$ 17,15 (dezessete 

reais e quinze centavos), correspondente ao PADRÃO I-A, da 
Escala Salarial - Professor de Ensino Médio e Técnico, a que 
se refere o inciso II do artigo 25-A da Lei Complementar nº 
1.044/2008, de 13/05/2008, publicada no DOE de 14/05/2008, 
acrescido pelo inciso I do artigo 2º da Lei Complementar nº 
1.240/2014.

2. A carga horária mensal é constituída de horas-aula, 
acrescida de 30% (trinta por cento) de hora-atividade, referente 
ao número de aulas efetivamente ministradas. Para efeito de 
cálculo da retribuição mensal correspondente às horas presta-
das, o mês será considerado como tendo 4,5 (quatro e meio) 
semanas, acrescido de 1/6 (um sexto) a título de repouso 
semanal remunerado.

2.1. A carga horária mensal estará sujeita a variação de 
acordo com as normas internas do CEETEPS que disciplinam a 
atribuição de aulas, não podendo ultrapassar o limite de 200 
(duzentas) horas.

2.1.1. A carga horária semanal será constituída de no míni-
mo 02 (duas) horas-aula, de acordo com o disposto no artigo 22, 
da Lei Complementar nº 1.044/2008 com a redação estabelecida 
pelo Inciso VII do artigo 1º da Lei Complementar nºº 1.240/ 2014.

CAPÍTULO V
DAS INSCRIÇÕES E CONDIÇÕES
1. As inscrições serão recebidas no período de 10/07/2017 

à 24/07/2017, no horário das 7H30 ÀS 11H30 E DAS 13H00 
ÀS 17H30 ÀS 11H30 E DAS 13H00 ÀS 15H30, no local abaixo 
indicado:

 - Unidade de Ensino: ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL DE 
MAUÁ

 - Endereço: RUA RIBEIRÃO PRETO, 75
 - Bairro: JARDIM PEDROSO Cidade: MAUÁ
1.1. Informações: Telefone (11) 4513-4672/4513-4693 - 

e-mail e128adm@cps.sp.gov.br
www.etecdemaua.com.br
1.2. Não haverá atendimento aos sábados, domingos, feria-

dos e pontos facultativos, apesar desses dias serem computados 
no prazo.

2. São condições para inscrição:
2.1. ser brasileiro, nato ou naturalizado, ou possuir nacio-

nalidade portuguesa, desde que amparado pelo Decreto nº 
70.436, de 18/04/1972, na forma do disposto no artigo 12, § 
1º, da Constituição Federal e Emenda Constitucional nº 19, de 
04/06/1998, artigo 3º;

2.1.1. poderá inscrever-se, ainda, os estrangeiros que pos-
suem o Registro Nacional de Estrangeiro – RNE.

2.1.2. na hipótese de o candidato estrangeiro lograr êxito 
no Concurso Público, obriga-se a comprovar no momento do 
atendimento de sua convocação para admissão:

a) o deferimento de seu pedido de nacionalidade brasileira 
pela autoridade federal competente, quando o mesmo se enqua-
drar na hipótese da naturalização ordinária conforme o artigo 
12, II, “a”, da Constituição Federal do Brasil;

b) o preenchimento das condições exigidas na legislação 
federal para a concessão da nacionalidade brasileira, mediante 
apresentação da cópia do requerimento da naturalização junto 
ao Ministério da Justiça, com os documentos que o instruíram na 
hipótese da naturalização extraordinária conforme o artigo 12, 
II, “b”, da Constituição Federal do Brasil.

c) tendo nacionalidade portuguesa, preencher os requisitos 
necessários à fruição dos benefícios do Estatuto de Igualdade 
com brasileiros quanto ao gozo de direitos civis (Decreto n° 
3.297, de 19/09/2001), mediante a apresentação de cópia do 
requerimento para sua obtenção junto ao Ministério da Justiça, 
com os documentos que o instruíram.

2.2. possuir, no mínimo, 18 anos na data da inscrição;
2.3. estar em dia com as obrigações do Serviço Militar, se 

do sexo masculino;
2.4. estar quite com as obrigações resultantes da legislação 

eleitoral;
2.5. estar com o CPF (Cadastro de Pessoa Física) regula-

rizado;
2.6. ter aptidão física e mental para o exercício das obriga-

ções do emprego;
2.7. não estar cumprindo sanção por inidoneidade aplicada 

por qualquer órgão público e/ou entidade federal, estadual e /
ou municipal;

2.8. não ter sido demitido e/ou demitido a bem do serviço 
público, no período de 5 (cinco) e 10 (dez) anos, respectivamen-
te, conforme disposto no parágrafo único do artigo 307 da Lei 
nº 10.261, de 28/10/1968;

2.9. possuir o(s) requisito(s) descrito(s) no Capítulo III deste 
Edital, ou ser aluno regularmente matriculado em curso superior 
correspondente a uma das titulações previstas como requisito.

2.10. entregar uma cópia legível de um documento de 
identidade, no prazo de validade. São considerados documentos 
de identidade: Carteiras e/ou cédulas de identidade expedidas 
pelas Secretárias de Segurança, pelas Forças Armadas, pelo 
Ministério das Relações Exteriores, Polícia Militar e pela Polícia 
Federal; Carteiras Profissionais expedidas por Órgãos ou Conse-
lhos de Classes que, por Lei Federal, valham como documento 
de identidade como, por exemplo, as Carteiras do CREA, OAB, 
CRC, CRM, etc; Carteira de Trabalho e Previdência Social, bem 

DUAL BARTOLOMEU BUENO DA SILVA - ANHANGUERA, sita na 
AVENIDA TENENTE MARQUES, S/nº - FAZENDINHA - SANTANA 
DE PARNAÍBA. Os candidatos convocados atenderão ao disposto 
no item 9 do Capítulo X do Edital de Abertura de Inscrições.

- COMPONENTE CURRICULAR: Suporte Emergencial à Vida
INSCRIÇÃO(ÕES) DEFERIDA(S):
Nº de Inscrição/Nome ou Nome Social/ D.I. – Tipo/ CPF:
01/ Maitê Almeida Bemerguy / 5009937 / 866.138.202-53;
2/ Françoize do Nascimento Diniz / 40403504 / 231.815.988-

28;
3/ Isaías Luís Magalhães / 400609526 / 334.785.288-52;
4/ Yracy Wolney do Prado / 171218140 / 082.805.268-97;
5/ Eduardo Moreno de Paula / 340149516 / 369.498.518-20;
6/ Keli Cristina da Costa Garcia / 26584539 / 267.262.788-

61;
7/ Janaína Ghizzi Godoy / 286154833 / 269.259.918-78;
8/ Eric Edmur Camargo Arruda / 46955953 / 398.748.398-

99;
9/ Robert Wagner / 12321041 / 022.552.318-32;
DATA: 28/07/2017.
HORÁRIO: 13H AS 17H.
DURAÇÃO: 04H
PROGRAMA DA PROVA (seguindo o Anexo VII do Edital de 

Abertura de Inscrições):
1. Primeiros socorros – qual a importância, quem pode 

realizá-los:
- papel do socorrista – urgências coletivas, emergências, 

caixas de primeiros socorros, diferença entre urgência e emer-
gência;

- análise primária e secundária;
- parada cardiorrespiratória – parada respiratória e parada 

cardíaca, como identificar, como fazer RCP, cuidados a serem 
tomados;

- ferimentos – no tórax, no abdômen, nos olhos, com pre-
sença de objeto encravado;

- traumas ósseos e musculares – fraturas, entorses e 
luxações;

- hemorragias, choque e lesões de tecidos moles;
- vertigens, desmaios e crises convulsivas;
- distúrbios causados pelo calor – queimaduras por fogo 

e substâncias químicas, insolações, intermação e queimadura 
nos olhos;

- choques elétricos – características e exemplos;
- acidentes aquáticos e de mergulho
2. Transportes de acidentados:
- a hora de ouro;
- imobilizações– como fazer, tipos;
- locomoção emergencial – tipos, cuidados a serem obser-

vados
 ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL DE MAUÁ – MAUÁ
CLASSE DESCENTRALIZADA E.E. JOAQUIM LÚCIO CARDO-

SO FILHO
EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES AO CONCURSO 

PÚBLICO PARA PROFESSOR DE ENSINO MÉDIO E TÉCNICO, Nº 
128/01/2017 - PROCESSO CEETEPS Nº 2175/2017.

O CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA 
PAULA SOUZA – CEETEPS, a vista das disposições do Decreto 
nº 60.449, de 15/05/2014, publicado no DOE de 16/05/2014, 
através da Comissão Especial de Concurso Público da ESCOLA 
TÉCNICA ESTADUAL DE MAUÁ, da cidade de MAUÁ, designada 
conforme Portaria do Diretor da Unidade de Ensino Nº 001/2017, 
nos termos da Portaria CEETEPS-GDS nº 914, de 14, publicada 
no DOE de 15/01/2015, republicada no DOE de 28/01/2015, 
em face da autorização governamental constante do Processo 
CEETEPS nº 7.184-15 (SGP-178.338-16), publicada no DOE de 
18/01/2017, seção I, página 41, TORNA PÚBLICA A ABERTURA 
de inscrições ao Concurso Público para preencher, mediante 
admissão, o(s) emprego(s) público(s) permanente(s) de Profes-
sor de Ensino Médio e Técnico, DO QUADRO DE PESSOAL DO 
CEETEPS, no componente curricular discriminado no Capítulo 
II deste Edital.

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES INICIAIS
1. A execução do Concurso Público obedecerá, dentro do 

possível, o cronograma de atividades constante do ANEXO I do 
presente Edital.

1.1. Qualquer alteração no cronograma que constitui 
o ANEXO I implicará necessariamente em nova publica-
ção do mesmo no Diário Oficial do Estado, destacando a(s) 
alteração(ções) procedida(s).

2. A admissão far-se-á no regime da Consolidação das Leis 
do Trabalho – CLT e legislação complementar, obedecido nos ter-
mos do artigo 4º da Lei Complementar nº 1.240 de 22/04/2014, 
publicada no DOE de 23/04/2014, o disposto no parágrafo único 
do artigo 445 da CLT, ficando reservado 5% (cinco por cento) do 
total das vagas a serem preenchidas por candidatos com defici-
ência, nos termos da Lei Complementar nº 683, de 18/09/1992, 
DOE de 19/09/1992, alterada pela Lei Complementar nº 932, de 
08/11/2002, DOE de 09/11/2002 e regulamentada pelo Decreto 
nº 59.591, de 14/10/2013, DOE de 15/10/2013.

CAPÍTULO II
DO EMPREGO PÚBLICO DE PROFESSOR DE ENSINO MÉDIO 

E TÉCNICO
1. - COMPONENTE CURRICULAR – (HABILITAÇÃO) – QUAN-

TIDADE DE EMPREGO PÚBLICO PERMANENTE PREVISTA – 
TOTAL DE AULAS LIVRES – PERÍODO DAS AULAS

GESTÃO DA CADEIA DE ABASTECIMENTO(LOGÍSTICA) 
-01/2,5 - NOTURNO

2. As atribuições a serem exercidas pelo candidato admitido 
são as definidas no artigo 93 do Regimento Comum das Escolas 
Técnicas Estaduais do CEETEPS, aprovado pela Deliberação 
CEETEPS nº 3, de 18/07/2013, publicada no DOE de 28/08/2013, 
e que constitui o ANEXO II do presente Edital.

CAPÍTULO III
DOS REQUISITOS DE TITULAÇÃO
1. O requisito de qualificação dos profissionais de cada 

componente curricular é estabelecido por meio do Catálogo de 
Requisitos de Titulação, instituído pela Deliberação CEETEPS nº 
6, de 16/07/2008, publicada no DOE de 17/07/2008, alterada 
pela Deliberação CEETEPS nº 21, de 13/08/2015, publicada no 
DOE de 15/08/2015, e regulamentado pela Unidade de Ensino 
Médio e Técnico por meio da Instrução CETEC nº 1, de 19, publi-
cada no DOE de 26/02/2013.

2. Para os componentes curriculares da Base Nacional 
Comum e Parte Diversificada do Ensino Médio, comprovar ser 
portador de licenciatura ou equivalente desde que previsto no 
requisito, para ser enquadrado na titulação “Licenciado”.

2.1. Quando se tratar de licenciatura equivalente, obriga-
toriamente acompanhado do diploma de curso de bacharelado 
ou de tecnologia, de nível superior que permitiu a formação 
docente.

3. Para titulação “licenciado”, em componentes curricula-
res da Formação Profissional do Ensino Médio e/ou Educação 
Profissional Técnica de Nível Médio, o candidato comprovará 
ser portador de:

3.1. licenciatura de acordo com o relacionado no requisito;
3.2. licenciatura em cursos superiores de formação de 

professores de disciplinas especializadas no ensino de 2º grau, 
na forma prevista pela Portaria Ministerial BSB nº 432 de 19, 
publicada a 20/07/1971, Esquemas I e II. Obrigatoriamente 
acompanhado do diploma do curso de bacharelado ou de tecno-
logia de nível superior, de acordo com o relacionado na titulação 
graduado, em componente curricular em que vier a se inscrever 
(portador de Esquema I). Obrigatoriamente acompanhado do 
diploma de Técnico de nível médio no curso/área do componente 
curricular, relacionado na titulação Licenciado, em componente 
curricular em que vier a se inscrever (portador de Esquema II), ou

3.3. licenciatura equivalente, obtido em cursos regulares de 
programas especiais, nos termos previstos pelo Conselho Nacio-

01/ Rodrigo de Araújo Temóteo / 348446433 / 344.088.698-
05;

02/ Edison Protti / 23329402 / 154.909.908-64;
03/ Rafael de Sá Mascarenhas / 498640966 / 433.147.998-

61;
04/ Lucas Rossi Nishimura / 39335711 / 426.956.368-06;
05/ Fábio Antônio Rodrigues / 1460417 / 314.452.888-93;
DATA: 19/07/2017.
HORÁRIO: 13H AS 17H.
DURAÇÃO: 4H
PROGRAMA DA PROVA (seguindo o Anexo VII do Edital de 

Abertura de Inscrições):
1.Conceitos históricos e evolução de websites
2. Estrutura básica de páginas web:
- principais tags de HTML 4;
- formatação de uma página;
- inserção de imagens;
- criação de vínculos;
- criação de tabelas;
- frames;
- formulários
3. Folha de estilo CSS:
- módulos seletores;
- notação;
- tipos de mídias;
- sintaxe;
- unidades;
- modelo de caixa;
- bordas;
- margens;
- espaçamento;
- modelo de formatação visual;
- detalhes do modelo de formatação visual;
- efeitos visuais;
- agregador de conteúdo, numeração automática e listas;
- cores e fundo;
- paginação para impressão;
- fontes tipográficas;
- texto;
- tabelas;
- interface de usuário
4. Dispositivos Móveis:
- evolução do projeto de design para os diferentes dispo-

sitivos;
- CSS Media Types;
- Design Responsivo;
- CSS 3 Media Queries;
- Viewport;
- principais diferenças do HTML 4 para o HTML 5:
o ferramenta visual de design de websites;
o operação e configuração do ambiente de gerenciamento 

de websites;
o imagens;
o menus e vínculos;
o tabelas dinâmicas;
o formulários;
o comportamento das janelas;
o mapa de site;
o criação e utilização de templates
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 - A Comissão Especial de Concurso Público da ETEC 
ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL BARTOLOMEU BUENO DA SILVA 
- ANHANGUERA, comunica aos candidatos abaixo relacionados 
o deferimento e indeferimento das inscrições e convoca para a 
Prova Escrita, a ser realizada na ETEC ESCOLA TÉCNICA ESTA-
DUAL BARTOLOMEU BUENO DA SILVA - ANHANGUERA, sita na 
AVENIDA TENENTE MARQUES, S/nº - FAZENDINHA - SANTANA 
DE PARNAÍBA. Os candidatos convocados atenderão ao disposto 
no item 9 do Capítulo X do Edital de Abertura de Inscrições.

- COMPONENTE CURRICULAR: Gestão em Saúde
INSCRIÇÃO(ÕES) DEFERIDA(S):
Nº de Inscrição/Nome ou Nome Social/ D.I. – Tipo/ CPF:
01/ Maitê Almeida Bemerguy / 5009937 / 866.138.202-53;
02/ Françoize do Nascimento Diniz / 002448226 / 

231.815.988-28;
3/ Isaías Luís Magalhães / 400609526 / 334.785.288-52;
4/ Yracy Wolney do Prado / 171218140 / 082.805.268-97;
5/ Eduardo Moreno de Paula / 340149516 / 369.498.518-20;
6/ Vanessa Klai Fabri Antônio / 325340225 / 219.079.838-

80;
7/ Robert Wagner / 12321041 / 022.552.318-32;
DATA: 20/07/2017.
HORÁRIO: 13H AS 17H.
DURAÇÃO: 04H
PROGRAMA DA PROVA (seguindo o Anexo VII do Edital de 

Abertura de Inscrições):
1. NR 32:
- importância para a prevenção de acidentes na área da 

saúde
2. Políticas de Saúde Pública:
- Leis Municipais, Estaduais e Federais – Sistema de Saúde 

no Brasil antes e depois da Constituição de 1988;
- o SUS e suas características
3. Recursos de Saúde disponíveis na comunidade:
- corpo de bombeiros;
- SAMU;
- UBS, etc (procedimentos de atendimento e competências)
4. Cerest (Centro de Referência em Saúde do Trabalhador); 

Renast (Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do Trabalha-
dor); Cosat (Área Técnica de Saúde do Trabalhador do Ministério 
da Saúde – Centro de Informações); Geisat (Grupo Executivo 
Interministerial da Saúde do Trabalhador)

5. Tabagismo e suas consequências
6. Alcoolismo como causa de acidentes de trabalho
7. Drogas no trabalho:
- dependência provocando acidentes e conflitos interpes-

soais
8. DST/ AIDS:
- prevenção e métodos de planejamento familiar
9. Riscos de doenças endêmicas e epidêmicas para o 

trabalhador
10. NR 7:
- Programa de Controle
- Médico e Saúde Ocupacional;
- estrutura e desenvolvimento do PCMSO, exames médicos
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- ANHANGUERA, comunica aos candidatos abaixo relacionados 
o deferimento e indeferimento das inscrições e convoca para a 
Prova Escrita, a ser realizada na ETEC ESCOLA TÉCNICA ESTA-
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