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COMPOSIÇÃO DA CÂMARA DE ADMINISTRAÇÃO 

                   REITOR – MARCELO KNOBEL 

CGU     - TERESA DIB ZAMBON ATVARS  

PRDU   - FRANCISCO DE ASSIS MAGALHÃES GOMES NETO 

     PROEC  - FERNANDO AUGUSTO DE ALMEIDA HASHIMOTO  

 

 

D I R E T O R E S 

Titulares 

 

     FCA        ALVARO DE OLIVEIRA D’ANTONA 

     IEL         JEFFERSON CANO 

     IFGW      PASCOAL JOSÉ GIGLIO PAGLIUSO 

     FEEC       JOSÉ ALEXANDRE DINIZ 

     FEQ         EDSON TOMAZ 

     IE            ANDRÉ MARTINS BIANCARELLI 

     FCM         LUIZ CARLOS ZEFERINO  

     IG           SÉRGIO LUIZ MONTEIRO SALLES FILHO  

     FEnf         MARIA HELENA BAENA DE MORAES LOPES 

 

Suplentes 

 
FEC        ALBERTO LUIZ FRANCATO 

IFCH      ALVARO GABRIEL BIANCHI MENDEZ 

FE          DIRCE DJANIRA PACHECO E ZAN 

 

D O C E N T E S 

Titulares 

 
ANTONIO JOSÉ DE ALMEIDA MEIRELLES  

OSVALDIR PEREIRA TARANTO   

SAMUEL ROCHA DE OLIVEIRA 

MARISA MASUMI BEPPU  

SÁVIO MACHADO CAVALCANTE  

ANTÔNIO CARLOS BANNWART  

PAULO CESAR MONTAGNER  

 

 

Suplentes 

 ALEXANDRE LEITE RODRIGUES DE OLIVEIRA  

 HELOISE OLIVEIRA PASTORE  

FRANCISCO HIDEO AOKI  

FERNANDO ANTÔNIO SANTOS COELHO  

 

SUPERINTENDENTE DO HC 

 

ANTÔNIO GONÇALVES DE OLIVEIRA FILHO  

 

D I S C E N T E S 

Titulares 

CARLOS ALBERTO RODRIGO DA SILVA 

ROBSON BOMFIM SAMPAIO 

ESTER DE PAULA MORAES 

 

Suplente 

 

JOÃO LUIS SARAIVA MORAES ABREU 

                                                                

SERVIDORES TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS 

Titulares 

 

ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA  

JOÃO RAIMUNDO MENDONÇA DE SOUZA  

 

Suplentes 

 

ADILTON DORIVAL LEITE  

IURIATAN FELIPE MUNIZ  

 

COMUNIDADE EXTERNA 

Titulares 

FAPESP – IGNACIO MARIA POVEDA VELASCO  

DIEESE – ELIANA FERREIRA ELIAS  

Março/2020 
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ORDEM DO DIA SUPLEMENTAR  

 

 

I - PARA DELIBERAÇÃO  

 

 

A -  PROPOSTAS DE ATRIBUIÇÃO DE VAGA 

 

01) 
 
 
 
 

COTIL – a) Descentralização da vaga nº 41 e atribuição de 

recursos para abertura de processo seletivo público para 

admissão de 01 docente – jornada de 30 horas semanais – 

departamento de Mecânica – na categoria e nível 

correspondentes à titulação do docente a ser admitido –  

em substituição ao Prof. José Valter Muller Junior que se 

aposentou em 21.05.19; e b) Atribuição de 01 (uma) vaga 

e recursos para abertura de processo seletivo público para 

admissão de 01 docente – jornada de 40 horas semanais – 

departamento de Enfermagem – na categoria e nível 

correspondentes à titulação do docente a ser admitido – 

nos termos do Parecer CVD-13/20. 

  

02)  

 
 
 
 

COTUCA – Atribuição de vaga e recursos para 

aproveitamento de candidato aprovado no processo seletivo 

público, objeto do proc. nº 12-P-2520/19, para contratação 

de 01 (um) docente – carreira MST – jornada de 40 horas 

semanais – na categoria e nível correspondentes à titulação 

do docente a ser contratado, de acordo com a Deliberação 

Cepe-A-02/1997, alterada pela Deliberação Cepe-A-

06/2005 – departamento de Humanidades – em 

substituição à Profa. Cibele Oliveira que se aposentou em 

06.08.2019 – nos termos do Parecer CVD-15/20. 

  

03)  

 
 
 

COTUCA – Atribuição de vaga e recursos para 

aproveitamento de candidato aprovado no processo seletivo 
público, objeto do proc. nº 12-P-2520/19, para contratação 

de 01 (um) docente – carreira MST – jornada de 40 horas 

semanais – na categoria e nível correspondentes à titulação 

do docente a ser contratado, de acordo com a Deliberação 

Cepe-A-02/1997, alterada pela Deliberação Cepe-A-

06/2005 – departamento de Humanidades – em 

substituição à Profa. Sandra Magalhães de Oliveira que se 

aposentou em 20.08.2019 – nos termos do Parecer CVD-

16/20. 
 

 

B -  ABERTURA DE PROCESSOS SELETIVOS SUMÁRIOS PARA CONTRATAÇÃO DE 

DOCENTES, nos termos da Deliberação CAD-A-03/18 
 

04)  
 

COTUCA – Abertura de processo seletivo sumário para 

contratação temporária de 01 (um) docente – nível inicial 

da carreira MST – jornada de 40 horas-semanais – 

departamento de Alimentos – em substituição a docente 

que usufruirá férias e licença-prêmio a partir de 01.07.20 

com previsão de aposentadoria em 17.03.21 – nos termos 

do Parecer CVD-19/20. 
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05)  
  

COTUCA – Abertura de processo seletivo sumário para 

contratação temporária de 01 (um) docente – nível inicial 

da carreira MST – jornada de 20 horas-semanais – 

departamento de Alimentos – em substituição a docente 

que usufruirá férias e licença-prêmio a partir de 01.08.20 

com previsão de aposentadoria em 14.04.21 –  nos termos 

do Parecer CVD-20/20. 
 

 

C -  APROVEITAMENTO DE PROCESSOS SELETIVOS SUMÁRIOS PARA 

CONTRATAÇÃO DE DOCENTES, nos termos da Deliberação CAD-A-03/18 

 

06) 
 

COTUCA – Aproveitamento de candidato aprovado no 

processo seletivo sumário, objeto do proc. nº 12-P-

25521/19, para contratação temporária de 01 (um) 

docente – carreira MST – jornada de 40 horas semanais – 

no nível inicial da carreira – departamento de Plásticos – 

em substituição a docente com previsão de aposentaria em 

30.04.20 – nos termos do Parecer CVD-17/20. 

 

OBS: A CVD recomenda que o Colégio faça estudos para os 
próximos meses, revendo a manutenção do curso do 
Departamento de Plásticos nos dois turnos e também realize um 
planejamento para redistribuição dessas vagas em outras turmas. 

  

07) 
 

COTUCA – Aproveitamento de candidato aprovado no 

processo seletivo sumário (cuja abertura para realização do 

processo foi autorizada através do Parecer CVD-07/20 e 

Deliberação CAD-58/20), para contratação temporária de 

mais 01 (um) docente – carreira MST – jornada de 40 

horas semanais – no nível inicial da carreira – 

departamento de Eletroeletrônica – em substituição a 

docente com previsão de aposentaria em 05.05.20, até que 

se conclua o Processo Seletivo Público que tramita sob o 

processo 12-P-15449/17 – nos termos do Parecer CVD-

18/20. 
 

 

D -  PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA EMERGENCIAL 

DE DOCENTE, nos termos da Deliberação CAD-A-03/18 
 

08) Nº 13-P-7097/2019 

 
 

CLÉRISTON MATEUS DO NASCIMENTO ROSSETTO – COTIL 

– Prorrogação do prazo de contratação temporária 

emergencial de docente – em caráter excepcional – carreira 

MST-II-C – jornada de 10 horas semanais – departamento 

de Mecânica – a partir de 16.05.20 – por 365 dias – em 

substituição parcial ao Prof. César Donizetti Bazana, 

designado para a função de Diretor Administrativo do 

Colégio – Aprovação pela CGA em 03.02.20 – nos termos 

do Parecer CVD-12/20. 
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E -  CARREIRA MAGISTÉRIO SECUNDÁRIO TÉCNICO – AUMENTO TEMPORÁRIO 

DE JORNADA DE TRABALHO 

 

09) 

 
 

COTUCA – Aumento temporário de jornada de trabalho do 

Prof. Izael Gressoni Júnior – carreira MST – de 20 para 40 

horas semanais, em substituição a docente que usufruirá 

férias e licença-prêmio a partir de 01.08.20 com previsão 

de aposentadoria em 14.04.21 – nos termos do Parecer 

CVD-20/20. 
 

 

F -  DESCONTINGENCIAMENTO DE VAGA – CARREIRA Pq 

 

10) Nº 01-P-22201/14 

 
 

CESOP – Descontingenciamento da vaga nº 02 e utilização 

dos recursos provenientes do Plano de Desenvolvimento de 

Docentes e de Pesquisadores para contratação de 01 (um) 

Pesquisador – nível C – jornada de 40 horas semanais – 

nos termos do Parecer CVD-21/20. 

 

OBS: A CVD informa que essa vaga não será computada nos 

recursos a serem atribuídos à Cocen para Contratação de 
Pesquisadores da Carreira Pq. 

 

 

G -  APROVEITAMENTO DE CANDIDATOS DE PROCESSOS SELETIVOS 

TEMPORÁRIOS – CARREIRA PAEPE 

 

11) Nº 27-P-2580/2020 
 

 

CAISM – Utilização de recursos no valor de R$3.336,67 

para contratação com aproveitamento de processo seletivo 

temporário (Edital-04/19) de 01 (um) Técnico de 

Enfermagem – referência M1-A – jornada de 30 horas 

semanais, até que seja possível preencher esta vaga 

através de concurso público ou até que seja feito o 

dimensionamento de quadros a ser realizado em função dos 

estudos da PRDU – em substituição à servidora Maria Zilda 

Rodrigues que se aposentou em 23.03.19 – Aprovação ad 

referendum através do Despacho CVND-174/20. 

 

OBS: A CVND determina que sejam reservados a vaga e os 

recursos financeiros correspondentes à contratação e que 

sejam feitas as devidas anotações no quadro de vagas. 

 

 

 

12) Nº 27-P-2588/2020 

 

CAISM – Utilização de recursos no valor de R$6.291,73 

para contratação com aproveitamento de processo seletivo 

temporário (Edital-01/19) de 01 (um) Enfermeiro – 

referência S1-A – jornada de 30 horas semanais, até que 

seja possível preencher esta vaga através de concurso 

público ou até que seja feito o dimensionamento de 

quadros a ser realizado em função dos estudos da PRDU – 

em substituição à servidora Rosangela Silveira que se 

aposentou em 23.03.19 – Aprovação ad referendum 

através do Despacho CVND-175/20.  

 

OBS: A CVND determina que sejam reservados a vaga e os 

recursos financeiros correspondentes à contratação e que 

sejam feitas as devidas anotações no quadro de vagas. 
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13) Nº 27-P-4688/2020 

 

CAISM – Utilização de recursos no valor de R$6.291,73 

para contratação com aproveitamento de processo seletivo 

temporário (Edital-01/19) de 01 (um) Enfermeiro – 

referência S1-A – jornada de 30 horas semanais, até que 

seja possível preencher esta vaga através de concurso 

público ou até que seja feito o dimensionamento de 

quadros a ser realizado em função dos estudos da PRDU – 

em substituição à servidora Marilene de Camargo que se 

aposentou em 01.02.19 – Aprovação ad referendum 

através do Despacho CVND-176/20.  

 

OBS: A CVND determina que sejam reservados a vaga e os 

recursos financeiros correspondentes à contratação e que 

sejam feitas as devidas anotações no quadro de vagas. 

 

 

 

14) Nº 27-P-4745/2020 

 

CAISM – Utilização de recursos no valor de R$6.291,73 

para contratação com aproveitamento de processo seletivo 

temporário (Edital-01/19) de 01 (um) Enfermeiro – 

referência S1-A – jornada de 30 horas semanais, até que 

seja possível preencher esta vaga através de concurso 

público ou até que seja feito o dimensionamento de 

quadros a ser realizado em função dos estudos da PRDU – 

em substituição à servidora Silvia Ines de Paula que se 

aposentou em 01.02.19 – Aprovação ad referendum 

através do Despacho CVND-177/20.  

 

OBS: A CVND determina que sejam reservados a vaga e os 

recursos financeiros correspondentes à contratação e que 

sejam feitas as devidas anotações no quadro de vagas. 

 

 

 

15) Nº 27-P-4750/2020 

 

CAISM – Utilização de recursos no valor de R$3.336,67 

para contratação com aproveitamento de processo seletivo 

temporário (Edital-04/19) de 01 (um) Técnico de 

Enfermagem – referência M1-A – jornada de 30 horas 

semanais, até que seja possível preencher esta vaga 

através de concurso público ou até que seja feito o 

dimensionamento de quadros a ser realizado em função dos 

estudos da PRDU – em substituição à servidora Maria de 

Lourdes dos Santos que se aposentou em 17.10.19 – 

Aprovação ad referendum através do Despacho CVND-

178/20.  

 

OBS: A CVND determina que sejam reservados a vaga e os 

recursos financeiros correspondentes à contratação e que 

sejam feitas as devidas anotações no quadro de vagas. 

 

 

 

16) Nº 15-P-25241/2019 

 

HC – Utilização de recursos no valor de R$3.336,67 para 

contratação com aproveitamento de processo seletivo 

temporário (Edital-04/19) de 01 (um) Técnico de 

Enfermagem – referência M1-A – jornada de 30 horas 

semanais, até que seja possível preencher esta vaga 

através de concurso público ou até que seja feito o 
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dimensionamento de quadros a ser realizado em função dos 

estudos da PRDU – em substituição a servidora desligada 

em 17.09.19 – Aprovação ad referendum através do 

Despacho CVND-88/20.  

 

OBS: A CVND determina que sejam reservados a vaga e os 

recursos financeiros correspondentes à contratação e que 

sejam feitas as devidas anotações no quadro de vagas. 

 

 

 

17) Nº 15-P-25261/2019 

 

HC – Utilização de recursos no valor de R$6.291,73 para 

contratação com aproveitamento de processo seletivo 

temporário (Edital-01/19) de 01 (um) Enfermeiro – 

referência S1-A – jornada de 30 horas semanais, até que 

seja possível preencher esta vaga através de concurso 

público ou até que seja feito o dimensionamento de 

quadros a ser realizado em função dos estudos da PRDU – 

em substituição a servidora desligada em 06.05.19 – 

Aprovação ad referendum através do Despacho CVND-

168/20.  

 

OBS: A CVND determina que sejam reservados a vaga e os 

recursos financeiros correspondentes à contratação e que 

sejam feitas as devidas anotações no quadro de vagas. 

 

 

 

18) Nº 15-P-25246/2019 

 

HC – Utilização de recursos no valor de R$3.336,67 para 

contratação com aproveitamento de processo seletivo 

temporário (Edital-04/19) de 01 (um) Técnico de 

Enfermagem – referência M1-A – jornada de 30 horas 

semanais, até que seja possível preencher esta vaga 

através de concurso público ou até que seja feito o 

dimensionamento de quadros a ser realizado em função dos 

estudos da PRDU – em substituição a servidora desligada 

em 21.05.19 – Aprovação ad referendum através do 

Despacho CVND-169/20.  

 

OBS: A CVND determina que sejam reservados a vaga e os 

recursos financeiros correspondentes à contratação e que 

sejam feitas as devidas anotações no quadro de vagas. 

 

 

 

19) Nº 15-P-25250/2019 

 

HC – Utilização de recursos no valor de R$3.336,67 para 

contratação com aproveitamento de processo seletivo 

temporário (Edital-04/19) de 01 (um) Técnico de 

Enfermagem – referência M1-A – jornada de 30 horas 

semanais, até que seja possível preencher esta vaga 

através de concurso público ou até que seja feito o 

dimensionamento de quadros a ser realizado em função dos 

estudos da PRDU – em substituição a servidora desligada 

em 11.03.19 – Aprovação ad referendum através do 

Despacho CVND-170/20.  

 

OBS: A CVND determina que sejam reservados a vaga e os 

recursos financeiros correspondentes à contratação e que 

sejam feitas as devidas anotações no quadro de vagas. 
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20) Nº 15-P-305/2020 

 

HC – Utilização de recursos no valor de R$3.336,67 para 

contratação com aproveitamento de processo seletivo 

temporário (Edital-04/19) de 01 (um) Técnico de 

Enfermagem – referência M1-A – jornada de 30 horas 

semanais, até que seja possível preencher esta vaga 

através de concurso público ou até que seja feito o 

dimensionamento de quadros a ser realizado em função dos 

estudos da PRDU – em substituição a servidora desligada 

em 02.01.20 – Aprovação ad referendum através do 

Despacho CVND-171/20.  

 

OBS: A CVND determina que sejam reservados a vaga e os 

recursos financeiros correspondentes à contratação e que 

sejam feitas as devidas anotações no quadro de vagas. 

 

 

 

21) Nº 15-P-350/2020 

 

HC – Utilização de recursos no valor de R$3.336,67 para 

contratação com aproveitamento de processo seletivo 

temporário (Edital-04/19) de 01 (um) Técnico de 

Enfermagem – referência M1-A – jornada de 30 horas 

semanais, até que seja possível preencher esta vaga 

através de concurso público ou até que seja feito o 

dimensionamento de quadros a ser realizado em função dos 

estudos da PRDU – em substituição a servidora desligada 

em 06.12.19 – Aprovação ad referendum através do 

Despacho CVND-172/20.  

 

OBS: A CVND determina que sejam reservados a vaga e os 

recursos financeiros correspondentes à contratação e que 

sejam feitas as devidas anotações no quadro de vagas. 

 

 

 

22) Nº 15-P-525/2020 

 

HC – Utilização de recursos no valor de R$3.336,67 para 

contratação com aproveitamento de processo seletivo 

temporário (Edital-04/19) de 01 (um) Técnico de 

Enfermagem – referência M1-A – jornada de 30 horas 

semanais, até que seja possível preencher esta vaga 

através de concurso público ou até que seja feito o 

dimensionamento de quadros a ser realizado em função dos 

estudos da PRDU – em substituição a servidora desligada 

em 07.01.20 – Aprovação ad referendum através do 

Despacho CVND-173/20.  

 

OBS: A CVND determina que sejam reservados a vaga e os 

recursos financeiros correspondentes à contratação e que 

sejam feitas as devidas anotações no quadro de vagas. 

  

23) Nº 15-P-2643/2020 

 

HC – Utilização de recursos no valor de R$3.336,67 para 

contratação com aproveitamento de processo seletivo 

temporário (Edital-01/18) de 01 (um) Técnico de 

Equipamentos Médicos e Odontológicos – perfil Técnico em 

Radiologia e Imagenologia – referência M1-A – jornada de 

24 horas semanais, até que seja possível preencher esta 

vaga através de concurso público, cuja abertura já foi 

aprovada conforme Parecer CVND-233/19 e Deliberação 

CAD-11/20 – em substituição a servidor desligado em 
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16.01.18 – Aprovação ad referendum através do Despacho 

CVND-180/20.  

 

OBS: A CVND determina que sejam reservados a vaga e os 

recursos financeiros correspondentes à contratação e que 

sejam feitas as devidas anotações no quadro de vagas. 
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