DOE 07/12/2018 – EXECUTIVO I – PÁG. 249
COORDENADORIA DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DE SUPERVISOR DE ENSINO
A Coordenadoria de Gestão de Recursos Humanos, por meio da Comissão Especial de Concurso Público,
instituída mediante Resolução SE nº 33, de 17-5-2016, alterada pela Resolução SE nº 31, de 18-4-2018,
e nos termos do Decreto nº 60.449, de 15 de maio de 2014, RETIFICA os seguintes itens do Edital SE nº
02/2018 - Abertura de Inscrições, para o cargo de Supervisor de Ensino do Quadro de Magistério,
publicado em Diário Oficial do Estado de 22/11/2018, Seção I, páginas 285 a 289:
No Capítulo III – Das Inscrições, item 12, alínea b, inclua-se o endereço da Fundação VUNESP:
Endereço: Rua Dona Germaine Burchard, 515
CEP: 05002 062 São Paulo/SP
No Capítulo VII – Dos Títulos e seu Julgamento
ONDE CONSTOU A NUMERAÇÃO INCORRETA:
8 - Os comprovantes deverão estar em papel timbrado da instituição, com nome, cargo/função/setor e
assinatura do responsável, data do documento e,
8.2 - no caso de certificado/declaração de conclusão de curso de pós-graduação lato sensu, deverão
constar a carga horária total e o período de realização ou a data de conclusão do curso;
8.3 - no histórico escolar, deverão constar o rol das disciplinas com as respectivas cargas horárias, notas
ou conceitos obtidos pelo aluno e preferencialmente o título do trabalho, conforme o caso (monografia,
dissertação ou tese).
LEIA-SE A NUMERAÇÃO CORRETA:
8 - Os comprovantes deverão estar em papel timbrado da instituição, com nome, cargo/função/setor e
assinatura do responsável, data do documento e,
8.1 - no caso de certificado/declaração de conclusão de curso de pós-graduação lato sensu, deverão
constar a carga horária total e o período de realização ou a data de conclusão do curso;
8.2 - no histórico escolar, deverão constar o rol das disciplinas com as respectivas cargas horárias, notas
ou conceitos obtidos pelo aluno e preferencialmente o título do trabalho, conforme o caso (monografia,
dissertação ou tese).

