
terça-feira, 1 º de dezembro de 2009 

Consórcio de Municípios, da dotação orçamentária do corrente 
exercício da SEP/UAM e no Elemento Econômico nº 44.90.52 da 
Prefeitura Municipal. 

PRAZO: o prazo para a execução do presente Convênio será 
de até 270 (duzentos e setenta} dias, contados a partir da data 
de sua assinatura. 

ASSINATURA: 30-11-2009 
PROCESSO: 3234/2009 
CONVtNIO: 1131/2009 
PARECER JURÍDICO: 1764/2009 
PARTÍCIPES: SECRETARIA DE ECONOMIA e PLANEJAMEN

TO/UNIDADE DE ARTICULAÇÃO COM MUNICÍPIOS e o MUNI
CfPIO DE GUAPIAÇU 

OBJETO: Constitui objeto do presente Convênio a transfe
rência de recursos financeiros para a REFORMA DO CENTRO 
ESPORTIVO, localizado na Rua Rui Barbosa S/N", Jardim Munici
pal, conforme projeto às fls. 19/64. 

VALOR: o valor do presente Convênio é de 201.348,26 
(duzentos e um mil trezentos e quarenta e oito reais e vinte e 
seis centavos}, dos quais RS 200.000,00 (duzentos mil reais), de 
responsabilidade do ESTADO e o restante de responsabilidade 
da PREFEITURA. 

RECURSOS: Os recursos necessários à execução do presente 
Convênio são originários do Tesouro do Estado e irão onerar 
a Natureza da Despesa 4.4.40.51.01 - lnvest. - Transferências 
à Municípios OBRAS, Código 29.01 .12 - Unidade de Articula
ção com Municípios - UAM, Programa de Trabalho Resumido 
04.127.2913.2272.0000 - Articulação Municipal e Consórcio 
de Municipios, da dotação orçamentária do corrente exercício 
da SEP/UAM e no Elemento Econômico nº 449051 da Prefeitura 
Municipal. 

PRAZO: o prazo para a execução do presente Convênio será 
de até 360 (trezentos e sessenta) dias, contados a partir da data 
de sua assinatura. 

ASSINATURA: 30-11-2009 
PROCESSO: 2889/2009 
CONVÊNIO: 1132/2009 
PARECER JURÍDICO: 1731/2009 
PARTÍCIPES: SECRETARIA DE ECONOMIA e PLANEJAMEN

TO/UNIDADE DE ARTICULAÇÃO COM MUNICÍPIOS e o MUNI
CIPIO DE GUARACI 

OBJETO: Constitui objeto do presente Convênio a transfe
rência de recursos financeiros para a CONSTRUÇÃO DA PORTA
RIA e CAMPO DE MALHA NO CENTRO DO TRABALHADOR, com 
236,09m2 de área construída, localizado na Avenida da Saudade, 
S/N, conforme projeto às fls. 20/34. 

VALOR: o valor do presente Convênio é de 78.732,S9 
(setenta e oito mil setecentos e trinta e dois reais e cinquenta e 
nove centavos}, dos quais R$ 60.000,00 (sessenta mil reais}, de 
responsabilidade do ESTADO e o restante de responsabilidade 
da PREFEITURA. 

RECURSOS: Os recursos necessários à execução do presente 
Convênio são originários do Tesouro do Estado e irão onerar 
a Natureza da Despesa 4.4.40.51.01 - lnvest. - Transferências 
à Municípios OBRAS, Código 29.01.12 - Unidade de Articula
ção com Municípios - UAM, Programa de Trabalho Resumido 
04.127.2913.2272.0000 -Articulação Municipal e Consórcio de 
Municípios, da dotação orçamentária do corrente exercido da 
SEP/UAM e no Elemento Econômico nº 4.4.90.51 da Prefeitura 
Municipal. 

PRAZO: o prazo para a execução do presente Convênio será 
de até 360 (trezentos e sessenta) dias, contados a partir da data 
de sua assinatura. 

ASSINATURA: 30-11-2009 
PROCESSO: 2708/2009 
CONVtNIO: 113312009 
PARECER JURÍDICO: 174S/2009 
PARTICIPES: SECRETARIA DE ECONOMIA e PLANEJAMEN

TO/UNIDADE DE ARTICULAÇÃO COM MUNICIPIOS e o MUNI
CIPIO DE GUAREI 

OBJETO: Constitui objeto do presente Convênio a trans
ferência de recursos financeiros para a execução de 234,00m 
de Galerias de Águas Pluviais, 687,00m de Guias e Sarjetas e 
construção de uma Estação Elevatória de Esgoto com 125,00m2, 

no Bairro Floresta, confonne projeto às fls. 19/47. 
VALOR: o valor do presente Convênio é de 149.760,63 

(cento e quarenta e nove mil setecentos e sessenta reais e ses
senta e três centavos}, de responsabilidade do ESTADO. 

RECURSOS: Os recursos necessários à execução do presente 
Convênio são originários do Tesouro do Estado e irão onerar 
a Natureza da Despesa 4.4.40.51.01 - lnvest. - Transferências 
à Municípios OBRAS, Código 29.01 .12 - Unidade de Articula
ção com Municfpios - UAM, Programa de Trabalho Resumido 
04.127.2913.2272.0000 - Articulação Municipal e Consórcio 
de Municípios, da dotação orçamentária do corrente exercício 
da SEP/UAM. 

PRAZO: o prazo para a execução do presente Convênio será 
de até 360 (trezentos e sessenta) dias, contados a partir da data 
de sua assinatura. 

ASSINATURA: 30-11-2009 
PROCESSO: 281 0/2009 
CONVtNIO: 1134/2009 
PARECER JURÍDICO: 1529/2009 
PARTÍCIPES: SECRETARIA DE ECONOMIA e PLANEJAMEN

TO/UNIDADE DE ARTICULAÇÃO COM MUNICÍPIOS e o MUNICf
PIO DE GUATAPARÁ 

OBJETO: Constitui objeto do presente Convênio a trans
ferência de recursos financeiros para a execução de 3.001,26 
m2 de pavimentação asfáltica tipo CBUQ em vias do Município, 
conforme projeto às fls. 20/27. 

VALOR: o valor do presente Convênio é de 114.047,88 
(cento e quatorze mil e quarenta e sete reais e oitenta e oito 
centavos), dos quais RS 100.000,00 (cem mil reais), de res
ponsabilidade do ESTADO e o restante de responsabilidade da 
PREFEITURA. 

RECURSOS: Os recursos necessários à execução do presente 
Convênio são originários do Tesouro do Estado e irão onerar 
a Natureza da Despesa 4.4.40.51.01 - lnvest. - Transferências 
à Municípios OBRAS, Código 29.01 .12 - Unidade de Articula
ção com Municípios - UAM, Programa de Trabalho Resumido 
04.127.2913.2272.0000 - Articulação Municipal e Consórcio 
de Municipios, da dotação orçamentária do corrente exercício 
da SEP/UAM e no Elemento Econômico nº 4.4.90.51.00 da 
Prefeitura Municipal. 

PRAZO: o prazo para a execução do presente Convênio será 
de até 360 (trezentos e sessenta) dias, contados a partir da data 
de sua assinatura. 

ASSINATURA: 30-11-2009 
Extrato de Termo de Aditamento 
1° Termo de Aditamento 
PROCESSO: OS37l2007 
CONVtNIO: 04712007 
PARECER JURÍDICO: 171212009 
PARTICIPES: SECRETARIA DE ECONOMIA e PLANEJAMEN

TO/UNIDADE DE ARTICULAÇÃO COM MUNICÍPIOS e o MUNI
CfPIO DE ECHAPORÃ 

CLÁUSULA PRIMEIRA: a Cláusula Terceira, que trata das 
Obrigações dos Partícipes, passa a ter a seguinte redação: para 
a execução do presente Convênio a SEP/UAM e a PREFEITURA 
terão as seguintes obrigações: 

PARÁGRAFO ÚNICO: Inalterado. 
CLÁUSULA SEGUNDA: a Cláusula Terceira, que trata das 

Obrigações dos Partícipes, passa a ter a seguinte redação: para 
a execução do presente Convênio a SEP/UAM e a PREFEI
TURA terão as seguintes obrigações: 

1 - COMPETE À SEP/UAM: 
a) Inalterada; 
b) Inalterada; 
c) Inalterada; 
li - COMPETE À PREFEITURA: 
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a} Iniciar o objeto do presente Convênio, no prazo máximo 
de 30 (trinta} dias, contados a partir de sua assinatura, consoan
te cronogramas físico-financeiros de fls. 266; 

b) Inalterada; 
c) Inalterada; 
d) Inalterada; 
e) Inalterada; 
f) Inalterada; 
g) Inalterada; 
h) Inalterada; 
CLÁUSULA TERCEIRA: a Cláusula Quarta, que trata do Valor, 

passa a ter a seguinte redação: o valor do presente Convênio é 
de RS 68.014,86 (sessenta e oito mil e quatorze reais e oitenta 
e seis centavos), dos quais R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), de 
responsabilidade do ESTADO e o restante de responsabilidade 
da PREFEITURA. 

CLÁUSULA QUARTA: a Cláusula Sexta, que trata da Libera
ção dos Recursos, passa a ter a seguinte redação: Os recursos de 
responsabilidade do ESTADO serão repassados parceladamente 
à PREFEITURA em conformidade com os cronogramas físico
financeiros de fls. 266, nas seguintes condições: 

1 - 18 parcela: Inalterada 
li - 2" parcela: Inalterada 
PARÁGRAFO PRIMEIRO: A(s) parcela(s) será(ão) liberada(s) 

conforme medição de obras a ser realizada pela SEP/UAM, 
observado o programado em cronogramas físico-financeiros (fls. 
266}, após a aprovação da boa e regular aplicação dos recursos 
recebidos, de acordo com o Manual de Prestação de Contas da 
SEP/UAM. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Inalterado. 
CLÁUSULA QUINTA: a Cláusula Décima, que trata do Prazo, 

passa a ter a seguinte redação: o prazo para a execução do pre
sente Convênio será de até 994 (novecentos e noventa e quatro} 
dias, contados a partir da data de sua assinatura. 

PARÁGRAFO ÚNICO: Inalterado. 
Ficam mantidas todas as disposições do Convênio firmado 

em 21/09/2007 e aditado em 13/10/2009, naquilo em que não 
colidirem com as ora estabelecidas. 

ASSINATURA: 30-11-2009 

DEPARTAMENTO DE APOIO AO 
DESENVOLVIMENTO DAS ESTÂNCIAS 

Extratos de Termos de Convênios (Dade) 
PROCESSO: 320812009 
CONVtNIO: OSS/2009 
PARECER JURÍDICO: 172112009 
PARTÍCIPES: SECRETARIA DE ECONOMIA e PLANEJAMEN

TO/DEPARTAMENTO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DAS 
ESTÂNCIAS e o MUNICf PIO DE CARAGUATATUBA 

OBJETO: Constitui objeto deste Convênio a transferência 
de recursos financeiros para a execução de pavimentação com 
bloco sextavado de concreto em diversas ruas do Bairro Martim 
de Sá, sendo: Avenida do Canal - 02 leitos (Início na Avenida 
Paulo Ferraz da Silva Porto à Praça); Entorno da Praça (Início 
na Rua Fernão Dias até Rua Bartolomeu Bueno da Silva); Rua 
Manoel Borba Gato, Rua Dom Jerônimo de Athayde, Rua Francis
co Nunes M. Deca, Rua Timbiras, Rua Niterói, Travessa Regiana, 
Avenida Fioravante Pascoalin (Até a Praia Brava); Rua dos Aimo
rés, Rua Fernão Dias Paes Leme (Início na Rua Domingos Jorge 
Velho à Praça} e Rua Li ria Martinez (Início na Avenida Dr. Aldino 
Schiavi até Rua Santa Bárbara do Rio Pardo) e cruzamento das 
Ruas, de acordo com o Plano de Trabalho que faz parte inte
grante deste instrumento como Anexo 1, fls. 07, 09/1 O e 23/46. 

VALOR: o valor do presente Convênio é de 3.751.823,73 
(três milhões setecentos e cinquenta e um mil oitocentos e vinte 
e três reais e setenta e três centavos), de responsabilidade do 
ESTADO. 

RECURSOS: Os recursos necessários à execução do presente 
Convênio são originários do Tesouro do Estado e irão onerar a 
Natureza da Despesa 4.4.50.51.01 - Transferências à Municí
pios - Obras, Código 29.01 .13 - DADE - 29.01 .38, Programa 
de Trabalho Resumido 04.127.2913.4102.0000 - Fundo de 
Melhoria das Estâncias, da dotação orçamentária do corrente 
exercício do DADE. 

PRAZO: o prazo para a execução do presente Convênio será 
de até 720 (setecentos e vinte} dias, contados a partir da data 
de sua assinatura. 

ASSINATURA: 30-11-2009 
PROCESSO: 2562/2009 
CONVÊNIO: 056/2009 
PARECER JURÍDICO: 147612009 
PARTÍCIPES: SECRETARIA DE ECONOMIA e PLANEJAMEN

TO/DEPARTAMENTO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DAS 
ESTÂNCIAS e o MUNIC[PIO DE IBIRÁ 

OBJETO: Constitui objeto deste Convênio a transferência de 
recursos financeiros para a execução de remodelação da Praça 
Enestor Bernardo da Silva, com 4.350,00m2 de área, localizada 
no quadrilátero entre as Ruas Eugênia Theodoro Faria, Avenida 
Armindo de Barros Rangel, Rua Maria Aparecida de Souza e 
Avenida da Saudade, de acordo com o Plano de Trabalho que 
faz parte integrante deste instrumento como Anexo 1, fls. 07, 
09/1 O, 23/40 e 51. 

VALOR: o valor do presente Convênio é de 301.387,40 
(trezentos e um mil trezentos e oitenta e sete reais e quarenta 
centavos), dos quais R$ 300.000,00 (trezentos mil reais}, de 
responsabilidade do ESTADO e o restante de responsabilidade 
da PREFEITURA. 

RECURSOS: Os recursos necessários à execução do presente 
Convênio são originários do Tesouro do Estado e irão onerar a 
Natureza da Despesa 4.4.50.51.01 - Transferências à Municí
pios - Obras, Código 29.01 .13 - DADE - 29.01 .38, Programa 
de Trabalho Resumido 04.127.2913.4102.0000 - Fundo de 
Melhoria das Estâncias, da dotação orçamentária do corrente 
exercício do DADE. 

PRAZO: o prazo para a execução do presente Convênio será 
de até 360 (trezentos e sessenta) dias, contados a partir da data 
de sua assinatura. 

ASSINATURA: 30-11-2009 
PROCESSO: 323712009 
CONVÊNIO: OS7l2009 
PARECER JURÍDICO: 1722/2009 
PART[CIPES: SECRETARIA DE ECONOMIA e PLANEJAMEN

TO/DEPARTAMENTO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DAS 
ESTÂNCIAS e o MUNICÍPIO DE IBIRÁ 

OBJETO: Constitui objeto deste Convênio a transferência de 
recursos financeiros para a execução de obras de infraestrutura 
turística e paisagismo no Parque das Aguas de Thermas de lbirá, 
sendo a reforma da Avenida de entrada do parque e construção 
de 06 Piers de madeira, reforma da Fonte Carlos Gomes e refor
ma da Fonte Saracura, de acordo com o Plano de Trabalho que 
faz parte integrante deste instrumento como Anexo 1, fls. 07, 
09/1 O, 25/56 e 72. 

VALOR: o valor do presente Convênio é de 260.106,51 
(duzentos e sessenta mil cento e seis reais e cinquenta e um 
centavos), dos quais R$ 260.000,00 (duzentos e sessenta mil 
reais), de responsabilidade do ESTADO e o restante de respon
sabilidade da PREFEITURA. 

RECURSOS: Os recursos necessários à execução do presente 
Convênio são originários do Tesouro do Estado e irão onerar a 
Natureza da Despesa 4.4.50.51.01 - Transferências à Municí
pios - Obras, Código 29.01 .13 - DADE - 29.01 .38, Programa 
de Trabalho Resumido 04.127.2913.4102.0000 - Fundo de 
Melhoria das Estâncias, da dotação orçamentária do corrente 
exercido do DADE. 

PRAZO: o prazo para a execução do presente Convênio sera 
de até 360 (trezentos e sessenta) dias, contados a partir da data 
de sua assinatura. 

ASSINATURA: 30-11-2009 

FUNDAÇÃO PREFEITO 
,FARIA LIMA -CEPAM 

Extratos de Contratos 
Processo FPFL nº 367/2008. Contratante: Fundação Prefeito 

Faria Lima - CEPAM. Contratada: Fundação para o Desenvolvi
mento Tecnológico da Engenharia - FDTE. Termo de Prorrogação 
nº 71-2009, de 30/11/2009, do Contrato original 24/2009, de 
prestação de serviços técnicos especializados. Fica prorrogado 
o Contrato original por mais trinta dias, findando-se em 30 de 
dezembro de 2009. 

Processo FPFL nº 0193/2009. Contratante: Fundação Pre
feito Faria Lima - CEPAM. Contratada: Instituto SEVA. Termo de 
Contrato nº 70/2009, de 30/11/2009, para prestação de serviços 
de informação e de comunicação, com fundamento no inciso 
XIII, do artigo 24, da Lei federal nº 8.666/93, com as alterações 
posteriores. Vigência: doze (12) meses, contados da data de sua 
assinatura. Valor global: R$ 200.000,00. 

Gestão Pública 

_GABINETE DO SECRETÁRIO 

Despacho do Secretário, de 30-11-2009 
No processo SS 001/0001/003.217/2009, sobre organização 

social: u À vista dos elementos que instruem os presentes autos, 
com especial destaque para a representação formulada pelo 
Secretário da Saúde, tendo presentes, ainda, o Parecer CJ/55 
854/2009, Despacho GS 10272/2009 e os Pareceres da CJ/SGP 
nº s 617 e 637/2009, com fundamento na LC 846/98 e o disposto 
no Decreto nº 53.375/08, qualifico o Instituto de Responsabili
dade Social Sírio Libanês, entidade sem fins lucrativos, CNPJ nº 
09.538.688/0001-32, como organização social da área da saúde, 
de modo a habilitá-la à celebração de contrato de gestão com 
o Estado, por intermédio da Pasta da Saúde, observadas, na 
oportunidade, as normas legais e regulamentares pertinentes 
e as recomendações contidas, especificamente, no Parecer CJ/ 
SGP nº 637/2009: 

FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 
.ADMINISTRATIVO 

Comunicado 
Credenciamento nº 006/2009 
Edital para credenciamento de profissionais de nível supe

rior que preencham os requisitos constantes deste Edital, para 
exercer atividade de Docente-Assistente (Presencial, Semi
Presencial e à Distância) no âmbito dos Programas de Capaci
tação da Fundap. 

PREÂMBULO 
a FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO 

- FUNDAP torna público que se acha aberto o procedimento 
de convocação para credenciamento de Docentes-Assistentes, 
que preencham os requisitos constantes deste Edital, para 
acompanhar o desenvolvimento dos cursos nas modalidades 
presencial, semi-presencial e Ensino a Distância no âmbito dos 
PROGRAMAS DE CAPACITAÇÃO DA FUNDAP, conforme Processo 
FUNDAP nº. 1074/2009. 

para o conhecimento da íntegra do edital, os profissionais 
interessados poderão comparecer na FUNDAP, sita na Rua Cris
tiano Viana nº 428, 5° andar, das 9h às 12h e das 14h às 17h, 
nos dias úteis, e retirar o edital completo mediante o pagamento 
de R$ 10,00 (dez reais), ou ainda obtê-lo no site www.fundap. 
sp.gov.br. 

o Formulário de Inscrição deverá ser preenchido pelo 
interessado exclusivamente no site da FUNDAP (www.fundap. 
sp.gov.br), no período de 02/12/2009 a 18/01/2010. 

a documentação completa deverá ser entregue na FUNDAP, 
na Rua Alves Guimarães nº 429, Térreo-Setor de Protocolo, das 
9h às 12h e das 14h às 17h, em dias úteis; endereçada à Comis
são de Credenciamento de Docente-Assistente Nº 006/2009, no 
período de 02/12/2009 a 19/01/2010. No caso de remessa via 
Correios, o candidato deverá observar as orientações constantes 
do item 4 deste edital. 

o presente credenciamento NÃO se destina aos Servidores 
Públicos da Administração Direta do Estado de São Paulo, que 
podem ser contratados para exercer atividades de docência e/ou 
tutoria na Fundap com base no Decreto 44.328/99. 

o presente edital está publicado no Diário Oficial do Estado 
de São Paulo e na página da Fundap no dia 01/12/2009. 

1. DO OBJETO: 
1.1. Constitui objeto do presente edital, o credenciamento 

de docentes assistentes para realizar o acompanhamento e 
o desenvolvimento dos programas e cursos nas modalidades 
presencial, semi-presencial e Ensino a Distância, ministrados 
pela Fundap. 

1.2. Serão credenciados todos os profissionais que preen
cherem os requisitos de habilitação constantes deste Edital e 
atingirem a pontuação mínima exigida. 

1.3. Os docentes assistentes credenciados poderão ser con
vocados para a efetiva prestação de serviços mediante emissão 
de Ordem de Execução de Serviço. 

1.3.1. Para a convocação dos credenciados, serão considera
dos os seguintes critérios: 1°) As necessidades da FUNDAP; 2°) a 
programação dos cursos; e 3") a ordem de classificação. 

1.3.2. na convocação para a efetiva prestação de serviços, 
será sempre observada a ordem de classificação conforme a 
pontuação obtida nos termos do Anexo I deste Edital, a exceção 
do disposto no item 6.2 (cursos e programas realizados fora da 
capital e região metropolitana de São Paulo). 

1.3.3. Enquanto o último profissional classificado não for 
convocado para a prestação dos serviços, não poderão ser feitas 
novas convocações dos primeiros classificados. 

1.4. Será publicada no Diário Oficial do Estado e divulgada 
na página da Fundap a partir do dia 01/02/2010 a lista de 
docentes assistentes credenciados e a respectiva ordem de 
classificação. 

1.6. A comissão do credenciamento será constituída por 
meio de Portaria da Diretoria Executiva da Fundap, e publicada 
no Diário Oficial do Estado de São Paulo, juntamente com o 
edital. 

2. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: 
2.1. São requisitos mínimos para a participação: 
2.1.1.Ser brasileiro, nos termos do artigo 12 da Constituição 

Federal de 1988, ou estrangeiro com visto permanente no país; 
2.1.3. Possuir a formação acadêmica de nível superior 

completa e concluída; 
2.2. A fonnação de nível superior deverá ser comprovada 

através de diploma ou Certificado de Conclusão do Curso de 
Graduação emitido por entidade reconhecida pelos órgãos de 
educação. 

2.3. Os títulos de pós-graduação, para os fins da pontuação 
prevista no Anexo li deste edital, serão comprovados através de: 

2.3.1. Certificado de conclusão de cursos de especialização. 
2.3.2. Diploma ou ata de defesa de dissertação ou tese que 

comprove a titulação de Mestre ou Doutor ou ainda certificado 
de conclusão do curso. 

2.4. São requisitos mínimos para o credenciamento dos 
profissionais: 

a) a habilitação segundo comprovação documental especi
ficada no Item 4 deste edital; 

b} a pontuação final mínima de 60 (sessenta) pontos no seu 
currículo, gerado pelo preenchimento do formulário de inscrição 
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no site da FUNDAP, e obtidos segundo os critérios estabelecidos 
no Anexo I deste edital; 

2.5. Não poderão participar deste credenciamento os pro
fissionais que, na data de encerramento deste procedimento, 
estiverem cumprindo penalidade de suspensão imposta pela 
Administração Direta ou Indireta do Estado de São Paulo ou 
pena de inidoneidade, nos termos do artigo 87 da Lei federal 
nº 8.666/93. 

3. DAS INSCRIÇÕES 
3.1. Para a inscrição, o interessado deverá preencher o 

Formulário de Inscrição no site da FUNDAP (www.fundap. 
sp.gov.br), no período das 9h do dia 02/12/2009 às 17h do dia 
18/01/201 O e entregar a documentação conforme estipulado no 
item 4 deste edital. 

3.1.1. Somente serão aceitas as inscrições realizadas pelo 
preenchimento do formulário de inscrição, o qual é concretizado 
após o preenchimento de TODAS as páginas disponibilizadas 
on-line. 

3.1.2.A tecla "Confirmar Inscrição· encerra o processo de 
preenchimento do formulário, não permitindo que seja realizada 
qualquer alteração ou inserção nos itens considerados para 
pontuação; ficam liberadas no formulário apenas alterações nos 
campos referentes a dados pessoais. Após 'Confirmar Inscrição' 
o candidato deverá imprimir e assinar a documentação liberada 
pelo sistema nesta ordem: 

a) •protocolo de Inscrição· em duas vias, onde uma deverá 
ser colada no envelope a ser apresentado à FUNDAP e a segun
da servirá de protocolo do candidato; 

b) ·currículo· que terá o titulo de ·inscrição finalizada· 
devendo ser assinado e colocado no envelope a ser apresentado 
à FUNDAP juntamente com os demais documentos; 

3.1.4. Os dados informados são de responsabilidade do 
candidato, que deverá comprová-los no momento da apresen
tação da documentação exigida no item 4.2 deste edital, sem 
possibilidade de alterações e/ou acréscimos dos mesmos pelos 
candidatos até a finalização do processo de credenciamento. 

4. DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO, DA HABILITAÇÃO e 
DA PONTUAÇÃO CURRICULAR: 

4.1. Toda a documentação exigida neste item deverá ser 
entregue na sede da FUNDAP, de uma única vez, identificada e 
obedecendo a ordem seqüencial estipulada no item 4.2 (letras 
de a até h), endereçada à Comissão do Credenciamento de 
DOCENTE-ASSISTENTE, à Rua Alves Guimarães, 429 - Térreo 
- Setor de Protocolo - Cerqueira Cesar - São Paulo - SP - CEP 
05411-902, no período de 02/12/2009 a 19/01/2010, no horário 
das 9h às 12h e das 14h às 17h, de segunda a sexta. 

4.1.1. O candidato que optar por efetuar a remessa 
da documentação via Correios deverá estar ciente de que 
a documentação somente será considerada e analisada se 
chegar à FUNDAP até a data estabelecida neste edital, não se 
responsabilizando a FUNDAP por entregas feitas após o mesmo, 
independentemente de qualquer motivo, conforme estabelecido 
no item 4.1 deste edital. 

4.2. A habilit.ação dos candidatos será feita após recebimen
to e análise pela Comissão do Credenciamento da documenta
ção obrigatória, ordenadas sequencialmente e identificadas com 
as letras, conforme especificado a seguir: 

a - Cédula de Identidade - RG, 
b - Cadastro de Pessoa Física - CPF, 
c - Comprovante de inscrição no INSS ou NIT (Número de 

Identificação do Trabalhador) ou PIS/PASEP; 
d - Diploma ou Certificado de Conclusão do Curso de 

Graduação, os quais serão aferidos apenas quando oriundos de 
instituições de ensino superior reconhecida e credenciada para 
oferecer o curso, pelo órgão competente do sistema de ensino; 

e - Diploma ou certificado de conclusão do Curso de 
Pós-Graduação de MAIOR TITULAÇÃO os quais serão aferidos 
apenas quando oriundos de instituições de ensino superior 
reconhecidas e credenciadas para oferecer o curso, pelo órgão 
competente do sistema de ensino; 

f - Cursos realizados e certificados no exterior serão consi
derados se apresentada a respectiva tradução e reconhecimento 
pelo órgão competente do sistema de ensino; 

g - Comprovante das experiências mencionadas no currí
culo e consideradas para pontuação por atestados, declarações, 
contratos, certificados ou Carteira Profissional (apenas as pági
nas que comprovem a experiência profissional); 

h - Currículo, gerado pelo preenchimento do Formulário de 
Inscrição no site da FUNDAP, com o título · inscrição Finalizada", 
rubricado e assinado pelo candidato. 

4.3. Não serão habilit.ados os participantes que deixarem 
de apresentar quaisquer dos documentos obrigatórios citados 
nos itens acima ou apresentá-los em desacordo com o exigido. 

4.4. A documentação necessária ao credenciamento deverá 
ser apresentada por qualquer processo de cópia simples à exce
ção dos documentos gerados automaticamente pelo sistema 
após o preenchimento do fonnulário de inscrição (Currículo e 
protocolo de inscrição), que devem ser apresentados somente 
no original. 

4.4.1. A Fundap poderá solicitar a documentação em versão 
original a qualquer tempo, sob pena de descredenciamento. 

4.5. Não serão pontuadas as experiências profissionais e 
a formação acadêmica declarada que não sejam devidamente 
comprovadas ou vice-versa (comprovadas e não declaradas), de 
acordo com o item 4.2 deste Edital. 

4.6. Não serão aceitos documentos entregues fora do prazo, 
local e fonnato especificados nos itens 4.1 e 4.4 deste edit.al, 
sendo de inteira responsabilidade do candidato o cumprimento 
dos prazos estipulados no presente edital. 

4.7. Qualquer documento entregue que NÃO TENHA sido 
solicitado no item 4.2 deste edital será DESCONSIDERADO e 
automaticamente DESCARTADO. 

4.8. A análise da document.ação de Habilitação dos can
didatos será realizada pela Comissão do Credenciamento da 
FUNDAP, que avaliará se o profissional atende às condições 
exigidas no presente edital. 

5. DA CLASSIFICAÇÃO FINAL 
5.1. Os currículos gerados pelo sistema de inscrição da 

FUNDAP serão pontuados automaticamente e, de acordo com 
os critérios constantes do Anexo I deste edital, pontuação esta 
confirmada pela Comissão de Credenciamento mediante a aná
lise da document.ação apresentada pelo candidato. 

5.2. Os candidatos cuja documentação atenda ao exigido 
neste edit.al, serão classificados de acordo com a pontuação 
curricular obtida, em ordem decrescente e automaticamente 
estarão credenciados. 

5.3. São critérios de desempate, aplicados de forma suces
siva, conforme o caso: 

a. Maior pontuação no item Experiência Profissional como 
servidor na Administração Pública, conforme anexo I deste 
edital; (não será considerado o período de atuação como 
estagiário); 

b. Maior pontuação no item Indicador de Docência; no 
quesito exercido de treinamento, capacit.ação e formação para 
servidor público, conforme anexo I deste edital 

c. Maior pontuação no item Fonnação Acadêmica (lato ou 
strictu senso); conforme anexo I deste edit.al; 

d. Sorteio. 
5.4. A lista dos profissionais credenciados segundo a ordem 

de classificação será divulgada rxir meio do site www.fundap. 
sp.gov.br e publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo a 
partir do dia 01/02/201 O. 

6. DA ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS 
6.1. Os serviços a serem prestados à FUNDAP advirão de 

programas e cursos realizados no território nacional, para os 
quais os docentes-assistentes credenciados poderão ser convo
cados segundo a respectiva ordem de classificação, mediante a 
emissão da Ordem de Execução de Serviços. 
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