PREFEITURA DE SOROCABA

EDITAL DE DIVULGAÇÃO
(REF.: CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2020)
A Prefeitura de Sorocaba e a Fundação para o Vestibular da Universidade Estadual Paulista “Júlio de
Mesquita Filho” – Fundação VUNESP, do Concurso Público para os cargos de Supervisor de Ensino,
Diretor de Escola, Vice- Diretor de Escola, Orientador Pedagógico, Professor de Educação Básica I
– PEB I e Professor de Educação Básica II – PEB II (Arte, Ciências Físicas e Biológicas, Educação
Física, Geografia, História, Inglês, Língua Portuguesa e Matemática), DIVULGAM a análise dos
recursos contra o indeferimento dos pedidos da:
- condição de voluntário;
- condição de jurado;
- condição especial para realizar a(s) prova(s); e
- participação como candidato com deficiência.
1. Análise dos recursos:
1.1.
da condição de voluntário:
Recurso

Nom e do
Candidato

Inscrição

Opção

Resultado

81064

ADRIANA
APARECIDA
CANDIDO
MARIANO

81155654

Diretor de
Escola

Indeferido

81061

ADRIANA
APARECIDA
CANDIDO
MARIANO

81156430

Orientador
Pedagógico

Indeferido

81063

ADRIANA
APARECIDA
CANDIDO
MARIANO

81156243

Professor de
Educação
Indeferido
Básica I

81062

ADRIANA
APARECIDA
CANDIDO
MARIANO

81156391

Supervisor
de Ensino

81047

AMANDA COSTA

80955240

Professor de
Educação
Indeferido
Básica II Matemática

81072

ARISA RIBEIRO

81464711

Professor de
Educação
Indeferido
Básica I

81070

ECIO RIBEIRO
VERISSIMO

80813038

Diretor de
Escola

Indeferido

81069

ECIO RIBEIRO
VERISSIMO

80813305

Supervisor
de Ensino

Indeferido

81048

EDGARD
RODRIGUES

81458452

Professor de
Indeferido
Educação

Parecer
2.9.2. Para fins de critério de desempate, o candidato deverá – no
período de inscrições – enviar por meio digital (upload) à Fundação
VUNESP, o termo de adesão e de certidão emitida pela entidade,
pública ou privada, que contenha declaração do tempo e informação da
data de início e da data final da prestação do serviço voluntário.
2.9.2. Para fins de critério de desempate, o candidato deverá – no
período de inscrições – enviar por meio digital (upload) à Fundação
VUNESP, o termo de adesão e de certidão emitida pela entidade,
pública ou privada, que contenha declaração do tempo e informação da
data de início e da data final da prestação do serviço voluntário.
2.9.2. Para fins de critério de desempate, o candidato deverá – no
período de inscrições – enviar por meio digital (upload) à Fundação
VUNESP, o termo de adesão e de certidão emitida pela entidade,
pública ou privada, que contenha declaração do tempo e informação da
data de início e da data final da prestação do serviço voluntário.
2.9.2. Para fins de critério de desempate, o candidato deverá – no
período de inscrições – enviar por meio digital (upload) à Fundação
VUNESP, o termo de adesão e de certidão emitida pela entidade,
pública ou privada, que contenha declaração do tempo e informação da
data de início e da data final da prestação do serviço voluntário.
2.9.2. Para fins de critério de desempate, o candidato deverá – no
período de inscrições – enviar por meio digital (upload) à Fundação
VUNESP, o termo de adesão e de certidão emitida pela entidade,
pública ou privada, que contenha declaração do tempo e informação
da data de início e da data final da prestação do serviço voluntário.
Não atendeu ao item 2.9.1. do Edital de Abertura de Inscrições: O
candidato que comprove ter realizado 90 (noventa) horas de serviços
voluntários nos doze meses imediatamente antecedentes ao início das
inscrições.
De acordo com o item 2.9.1. do Edital de Abertura de Inscrições: O
candidato que comprove ter realizado 90 (noventa) horas de serviços
voluntários nos doze meses imediatamente antecedentes ao início das
inscrições (Lei Municipal nº 11.567/2017, regulamentada pelo Decreto nº
23.285/2017) poderá solicitar – na ficha de inscrição – esta opção para
fins de critério de desempate.
De acordo com o item 2.9.1. do Edital de Abertura de Inscrições: O
candidato que comprove ter realizado 90 (noventa) horas de serviços
voluntários nos doze meses imediatamente antecedentes ao início das
inscrições (Lei Municipal nº 11.567/2017, regulamentada pelo Decreto nº
23.285/2017) poderá solicitar – na ficha de inscrição – esta opção para
fins de critério de desempate.
A solicitação de participação como candidato com deficiência foi
deferida, e está publicada no site da Fundação Vunesp, desde o dia

Indeferido
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TIBURCIO

Básica II Educação
Física

81058

ESDRAS REGINA
BRITO DOS
SANTOS

81089856

Professor de
Educação
Indeferido
Básica II Matemática

81065

FABIANA
APARECIDA
PANTALEAO DE
JESUS

80800564

Professor de
Educação
Indeferido
Básica I

81050

KELLY BORGES
DA SILVA

80960928

81073

PAMELA CRISTINA
D SOUZA
TOKUMOTO

81021011

81071

SILVANA
DOMINGUES DA
SILVA

1.2.

80950779

Professor de
Educação
Indeferido
Básica I
Professor de
Educação
Indeferido
Básica I

Foi feita a verificação, e não encontramos nenhum arquivo enviado.
2.9.2. Para fins de critério de desempate, o candidato deverá – no
período de inscrições – enviar por meio digital (upload) à Fundação
VUNESP, o termo de adesão e de certidão emitida pela entidade,
pública ou privada, que contenha declaração do tempo e informação da
data de início e da data final da prestação do serviço voluntário.

Professor de
Educação
Indeferido
Básica I

Inscrição Opção
Professor de Educação
80813054
Básica I

Resultado Parecer
Foi feita a verificação, e não encontramos nenhum
Indeferido
arquivo enviado.

da condição especial para realizar a(s) prova(s):

Nom e do
Recurso
Candidato

Inscrição Opção

Resultado Parecer

81067

GABRIELA
FERNANDA
BIANCHINI
PASLAR

Professor
de
81236158 Educação
Básica II Matemática

81068

GABRIELA
FERNANDA
BIANCHINI
PASLAR

81209177

Diretor de
Escola

Indeferido

81060

THAINA
IGNACIO

Professor
de
81309295
Educação
Básica I

Indeferido

1.4.

Foi feita a verificação, e não encontramos nenhum arquivo enviado.

da condição de jurado:

Recurso Nom e do Candidato
LUCIA MARCIA DE
81049
JESUS

1.3.

10/07/20: no Edital de Divulgação (resultado da condição de
voluntariado, jurado, candidato com deficiência e condição
especial para realizar as provas) - Concurso Público Nº 01/2020 item 2.4. PARTICIPAÇÃO COMO CANDIDATO COM DEFICIÊNCIA.
2.9.2. Para fins de critério de desempate, o candidato deverá – no
período de inscrições – enviar por meio digital (upload) à Fundação
VUNESP, o termo de adesão e de certidão emitida pela entidade,
pública ou privada, que contenha declaração do tempo e informação
da data de início e da data final da prestação do serviço voluntário.
2.9.2. Para fins de critério de desempate, o candidato deverá – no
período de inscrições – enviar por meio digital (upload) à Fundação
VUNESP, o termo de adesão e de certidão emitida pela entidade,
pública ou privada, que contenha declaração do tempo e informação da
data de início e da data final da prestação do serviço voluntário.

Indeferido

De acordo com o item 6.5. do Edital de Abertura de Inscrições : Para
concorrer como pessoa com deficiência, na ficha de inscrição e durante o
período de inscrições , o candidato deverá: especificar o(s) tipo(s) de
deficiência(s) que possui, informar se deseja concorrer como candidato com
deficiência e encaminhar o Laudo Médico contendo a necessidade de tempo
adicional, o que não foi feito.
c2) solicitação de tem po adicional e/ou tratam ento diferenciado para
realização da prova e ou prova especial, especificando as condições
técnicas e/ou prova especial e/ou tem po adicional, devendo,
obrigatoriam ente, constar, do Laudo Médico, toda(s) essa(s)
necessidade(s). O tempo adicional não ultrapassará 60 (sessenta minutos).
De acordo com o item 6.5. do Edital de Abertura de Inscrições : Para
concorrer como pessoa com deficiência, na ficha de inscrição e durante o
período de inscrições , o candidato deverá: especificar o(s) tipo(s) de
deficiência(s) que possui, informar se deseja concorrer como candidato com
deficiência e encaminhar o Laudo Médico contendo a necessidade de tempo
adicional, o que não foi feito.
c2) solicitação de tem po adicional e/ou tratam ento diferenciado para
realização da prova e ou prova especial, especificando as condições
técnicas e/ou prova especial e/ou tem po adicional, devendo,
obrigatoriam ente, constar, do Laudo Médico, toda(s) essa(s)
necessidade(s). O tempo adicional não ultrapassará 60 (sessenta minutos).
De acordo com o item 6.5. do Edital de Abertura de Inscrições : Para
concorrer como pessoa com deficiência, na ficha de inscrição e durante o
período de inscrições , o candidato deverá especificar o tipo de deficiência e
informar se deseja concorrer como candidato com deficiência, o que foi feito, e,
também, deveria enviar:
c1) Laudo Médico, atestando a espécie e o grau ou nível de deficiência,
com expressa referência ao código correspondente da Classificação
Internacional de Doença – CID, expedido no prazo m áxim o de 12 (doze)
m eses antes do início das inscrições. O Laudo Médico deverá conter: o
nom e completo do candidato, número do documento de identidade (RG),
núm ero do CPF, a assinatura e o CRM (legível) do profissional responsável
pela em issão do laudo;

da participação como candidato com deficiência:

2

Recurso

Nom e do
Candidato

Inscrição Opção

Resultado Parecer

81052

ELIAS DE
OLIVEIRA
JUNIOR

Professor
de
81511558 Educação
Básica II Matemática

Indeferido

81053

KETHLEN
LEITE DE
MOURA

81584482

Orientador
Pedagógico

Indeferido

81054

KETHLEN
LEITE DE
MOURA

81202881

Supervisor
de Ensino

Indeferido

De acordo com o item 6.5. do Edital de Abertura de Inscrições : Para
concorrer como pessoa com deficiência, na ficha de inscrição e durante o
período de inscrições, o candidato deverá especificar o tipo de deficiência
que possui, informar se deseja concorrer como candidato com deficiência, o
que foi feito, e, enviar:
c1) Laudo Médico, atestando a espécie e o grau ou nível de deficiência,
com expressa referência ao código correspondente da Classificação
Internacional de Doença – CID, expedido no prazo m áxim o de 12 (doze)
m eses antes do início das inscrições. O Laudo Médico deverá conter: o
nom e completo do candidato, número do documento de identidade (RG),
núm ero do CPF, a assinatura e o CRM (legível) do profissional
responsável pela em issão do laudo;
De acordo com o item 6.5. do Edital de Abertura de Inscrições : Para
concorrer como pessoa com deficiência, na ficha de inscrição e durante o
período de inscrições, o candidato deverá especificar o tipo de deficiência
que possui, informar se deseja concorrer como candidato com deficiência, o
que foi feito, e, enviar:
c1) Laudo Médico, atestando a espécie e o grau ou nível de deficiência, com
expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional
de Doença – CID, expedido no prazo máximo de 12 (doze) meses antes do
início das inscrições . O Laudo Médico deverá conter: o nome completo do
candidato, número do documento de identidade (RG), número do CPF, a
assinatura e o CRM (legível) do profissional responsável pela emissão do
laudo;
De acordo com o item 6.5. do Edital de Abertura de Inscrições : Para
concorrer como pessoa com deficiência, na ficha de inscrição e durante o
período de inscrições, o candidato deverá especificar o tipo de deficiência
que possui, informar se deseja concorrer como candidato com deficiência, o
que foi feito, e, enviar:
c1) Laudo Médico, atestando a espécie e o grau ou nível de deficiência, com
expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional
de Doença – CID, expedido no prazo máximo de 12 (doze) meses antes do
início das inscrições . O Laudo Médico deverá conter: o nome completo do
candidato, número do documento de identidade (RG), número do CPF, a
assinatura e o CRM (legível) do profissional responsável pela emissão do
laudo;

E, para que chegue ao conhecimento de todos, é expedido o presente Edital.
Sorocaba, 30 de julho de 2020

Sergio Ponciano de Oliveira
Comissão Permanente de Concurso e Processos Seletivos
Públicos da Prefeitura de Sorocaba

Suélei Marjorie Gonçalves Flores
Secretária de Recursos Humanos
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