
  
 

FACULDADE DE TECNOLOGIA DOUTOR THOMAZ NOVELINO – FRANCA 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PROFESSOR DE ENSINO SUPERIOR, 

Nº 109/08/2021 – PROCESSO Nº CEETEPS–PRC–2021/15424 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 1 

O Diretor da FACULDADE DE TECNOLOGIA DOUTOR THOMAZ NOVELINO, da cidade 

de FRANCA, considerando a ocorrência de aulas, e em face do contido no artigo 11 da Deliberação 

CEETEPS nº 017/2015, de 16, publicada no DOE de 18/07/2015, combinado com o Capítulo XII do 

Edital de Abertura de Inscrições, CONVOCA o(s) candidato(s) abaixo relacionado(s) para a Sessão 

de Escolha de aulas, no dia 09/03/2022, às 10h, no endereço abaixo indicado. 

O(s) candidato(s) convocado(s) deverá(ão) comparecer com documento de identidade. 

O candidato convocado poderá ser representado por procurador constituído, desde que o procurador 

entregue, no ato da manifestação para o aceite das aulas, mandato com firma reconhecida e 

acompanhado de cópia do documento de identificação do candidato e do procurador. O candidato 

assumirá as consequências de eventuais erros cometidos por seu procurador. 

A manifestação e a escolha e atribuição de aulas obedecerão rigorosamente a ordem de classificação 

final. 

O candidato que atender a convocação, mas não for aproveitado (após a escolha e atribuição de 

aulas) aguardará nova oportunidade de convocação. 

O candidato que não atender a convocação, recusar as aulas oferecidas, não entregar a 

documentação para formalizar a admissão ou deixar de entrar em exercício, terá exaurido os direitos 

decorrentes de sua habilitação no Processo Seletivo Simplificado. 

As atividades de docência decorrentes da admissão do candidato serão executadas em regime de 

teletrabalho e/ou presenciais. 

LOCAL DE APRESENTAÇÃO: FACULDADE DE TECNOLOGIA DOUTOR THOMAZ 

NOVELINO 

ENDEREÇO: RUA IRENIO GRECCO, 4.580 – BAIRRO: VILA IMPERADOR 

CIDADE: FRANCA 

DISCIPLINA: GESTÃO DA INCLUSÃO SOCIAL 

ÁREA DA DISCIPLINA: ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS / CUIDADOS E SERVIÇOS 

ASSISTENCIAIS E SOCIAIS 

CURSO: GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 

CARGA HORÁRIA E PERÍODO: 08 HORAS AULA – SENDO 04 HORAS 

AULA/MATUTINO E 04 HORAS AULA/NOTURNO 



  
 

NÚMERO DE VAGAS: 1 

CANDIDATO(S) CONVOCADO(S) 

Nº INSCRIÇÃO / NOME OU NOME SOCIAL / RG / CPF / NOTA DO EXAME DE 

MEMORIAL CIRCUNSTANCIADO / CLASSIFICAÇÃO FINAL  

13 / DENISE GISELE SILVA COSTA / 28269556–4 / 26943652800 / 621,80 / 1º   

03 / FERNANDO DOS SANTOS SOEIRA / 262771317 / 19505406851 / 603,30 / 2º  

04 / RENATO ALFREDO LOHMANN / 316495–0 / 28580931134 / 540,90 / 3º  

  

FRANCA, 04/03/2022 

  

___________________________________________ 

Nome e assinatura 

 Diretor de Faculdade de Tecnologia 

  

  

  



  
 

FACULDADE DE TECNOLOGIA DOUTOR THOMAZ NOVELINO – FRANCA  

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PROFESSOR DE ENSINO SUPERIOR, 

Nº 109/08/2021 – PROCESSO Nº CEETEPS–PRC–2021/15424  

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 1, PUBLICADO NO DOE DE __/__/____, SEÇÃO I, 

PÁGINA(S) ___  

DATA: 09/03/2022 – HORÁRIO: 10h  

TERMO DE ACEITE DAS AULAS  

CURSO: GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS  

DISCIPLINA: GESTÃO DA INCLUSÃO SOCIAL  

CARGA HORÁRIA E PERÍODO: 08 HORAS AULA – SENDO 04 HORAS 

AULA/MATUTINO E 04 HORAS AULA/NOTURNO 

NÚMERO DE VAGAS: 1  

A manifestação da sessão de escolha e atribuição das aulas obedece rigorosamente a ordem de 

classificação. O(s) candidato(s) que não forem aproveitados aguardarão uma nova oportunidade de 

convocação.  

Nº INSCRIÇÃO / NOME OU NOME 

SOCIAL / RG / CPF / NOTA DO 

EXAME DE MEMORIAL 

CIRCUNSTANCIADO / 

CLASSIFICAÇÃO  

PREENCHIMENTO PELO 

CANDIDATO  PREENCHIMENTO 

PELA UNIDADE  

(selecione uma opção)  ACEITO?  

ASSINATURA 

DO  

CANDIDATO  

13 / DENISE GISELE SILVA COSTA / 

28269556–4 / 26943652800 / 621,80 / 

1º  

(   ) Sim  

(   ) Não  

  

(   ) Ausente  

(   ) Aceitou, mas não foi 

aproveitado  

03 / FERNANDO DOS SANTOS 

SOEIRA / 262771317 / 19505406851 / 

603,30 / 2º  

(   ) Sim  

(   ) Não  

  

(   ) Ausente  

(   ) Aceitou, mas não foi 

aproveitado  

04 / RENATO ALFREDO LOHMANN 

/ 316495–0 / 28580931134 / 540,90 / 3º  

(   ) Sim  

(   ) Não  

  

(   ) Ausente  

(   ) Aceitou, mas não foi 

aproveitado  

 

 



  
 

Nada mais havendo, o presente termo de aceite foi encerrado às ____:____ horas do dia 

supramencionado e, para fazer constar, lavrei o documento.  

  

_________________________________ 

Assinatura e identificação do responsável 

  

  

_________________________________ 

 Diretor de Faculdade de Tecnologia 

Assinatura e carimbo/identificação 

  



  
 

  

DECLARAÇÃO  

Eu, DENISE GISELE SILVA COSTA, 1º lugar no Processo Seletivo Simplificado – Edital 

nº 109/08/2021 – PROCESSO Nº CEETEPS–PRC–2021/15424, na disciplina GESTÃO DA 

INCLUSÃO SOCIAL  – DECLARO, PARA FINS DE ADMISSÃO:  

(   ) não estar impedido de assumir as aulas, conforme disposto no artigo 452 da CLT. (Não possuo 

rescisão de contrato de trabalho por prazo determinado efetuada em período inferior a 6 (seis) 

meses a outro contrato de trabalho por prazo determinado).  

(   ) estar impedido de assumir as aulas, conforme disposto no artigo 452 da CLT (possuo rescisão 

de contrato de trabalho por prazo determinado efetuada em período inferior a 6 (seis) meses a outro 

contrato de trabalho por prazo determinado), sendo que meu contrato por prazo determinado foi 

rescindido em __/__/____, em Unidade pertencente ao CEETEPS).  

FRANCA, 09/03/2022.  

  

____________________________  

Assinatura do candidato  

  

  



  
 

DECLARAÇÃO  

Eu, FERNANDO DOS SANTOS SOEIRA, 2º lugar no Processo Seletivo Simplificado – Edital 

nº 109/08/2021 – PROCESSO Nº CEETEPS–PRC–2021/15424, na disciplina GESTÃO DA 

INCLUSÃO SOCIAL – DECLARO, PARA FINS DE ADMISSÃO:  

(   ) não estar impedido de assumir as aulas, conforme disposto no artigo 452 da CLT. (Não possuo 

rescisão de contrato de trabalho por prazo determinado efetuada em período inferior a 6 (seis) 

meses a outro contrato de trabalho por prazo determinado).  

(   ) estar impedido de assumir as aulas, conforme disposto no artigo 452 da CLT (possuo rescisão 

de contrato de trabalho por prazo determinado efetuada em período inferior a 6 (seis) meses a outro 

contrato de trabalho por prazo determinado), sendo que meu contrato por prazo determinado foi 

rescindido em __/__/____, em Unidade pertencente ao CEETEPS).  

FRANCA, 09/03/2022.  

  

____________________________  

Assinatura do candidato  

  

  



  
 

DECLARAÇÃO  

Eu, RENATO ALFREDO LOHMANN, 3º lugar no Processo Seletivo Simplificado – Edital 

nº 109/08/2021 – PROCESSO Nº CEETEPS–PRC–2021/15424, na disciplina GESTÃO DA 

INCLUSÃO SOCIAL – DECLARO, PARA FINS DE ADMISSÃO:  

(   ) não estar impedido de assumir as aulas, conforme disposto no artigo 452 da CLT. (Não possuo 

rescisão de contrato de trabalho por prazo determinado efetuada em período inferior a 6 (seis) 

meses a outro contrato de trabalho por prazo determinado).  

(   ) estar impedido de assumir as aulas, conforme disposto no artigo 452 da CLT (possuo rescisão 

de contrato de trabalho por prazo determinado efetuada em período inferior a 6 (seis) meses a outro 

contrato de trabalho por prazo determinado), sendo que meu contrato por prazo determinado foi 

rescindido em __/__/____, em Unidade pertencente ao CEETEPS).  

FRANCA, 09/03/2022.  

  

____________________________  

Assinatura do candidato  


