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7.5 Será considerado aprovado nas Provas Objetivas de Conhe-
cimentos Gerais e de Conhecimentos Específicos o candidato 
que obtiver nota padronizada igual ou superior a 50 (cinquenta) 
em cada uma das Provas e somatório com nota maior ou igual 
a 100 (cem).
7.6 Somente será corrigida a Prova Dissertativa do candidato 
aprovado nas Provas Objetivas na forma do item 7.5.
 7.6.1 A Prova Dissertativa será avaliada na escala de 0 (zero) a 
100 (cem) utilizando-se critérios de avaliação  de escore bruto.
 7.6.2  Na aferição do critério de correção gramatical, por 
ocasião da avaliação do desempenho na Prova  Dissertativa, 
poderão os candidatos valerem-se das normas ortográficas em 
vigor antes ou depois  daquela implementadas pelo Decreto 
Presidencial no 6.583, de 29 de setembro de 2008, em decor-
rência do período de transição previsto no art. 2o, parágrafo 
único da citada norma que estabeleceu acordo ortográfico da 
Língua Portuguesa.
 7.6.3.     Será atribuída nota ZERO à Prova Dissertativa que:
  a)  fugir à modalidade de texto solicitada e/ou ao tema pro-
posto;

  b)  apresentar texto sob forma não articulada verbalmente 
(apenas com desenhos, números e palavras soltas ou em 
versos) ou qualquer fragmento de texto escrito fora do local 
apropriado;
  c)  for assinada fora do local apropriado;
  d)      apresentar qualquer sinal que, de alguma forma, possibi-
lite a identificação do candidato;
  e)      for escrita a lápis, em parte ou em sua totalidade;
  f)        estiver em branco;
  g)  apresentar letra ilegível e/ou incompreensível.
7.7 Será considerado aprovado na Prova Dissertativa o candi-
dato que obtiver nota igual ou superior a 50 (cinquenta).
8. DOS TÍTULOS
8.1 Concorrerão à contagem de pontos por títulos os candi-
datos que forem aprovados na forma prevista no item 7.7 do 
Capítulo 7 deste Edital.
8.2  Os títulos a serem considerados para os cargos/disciplinas 
de Professor de Ensino Fundamental II e Médio são os 
constantes do QUADRO I, relacionados abaixo, não se admi-
tindo pontuação a qualquer outro documento:

 8.11.2 os períodos concomitantes.
8.12 As informações sobre local(is), data(s), horário(s) e demais 
especificações para encaminhamento dos títulos referentes aos 
itens “A” e “C” serão divulgados no Diário Oficial da Cidade de 
São Paulo - DOC.
8.13 Os títulos encaminhados pelos candidatos para fins de 
pontuação serão inutilizados decorrido o prazo de 120 (cento 
e vinte) dias contados da data da homologação do resultado 
definitivo do Concurso.
 8.13.1 Excetuam-se do disposto no item 8.13 os candidatos 
que estejam na condição de servidores da  Prefeitura do Mu-
nicípio de São Paulo - PMSP/SME, cujos títulos foram objeto de 
cadastro no Sistema  EOL.
8.14 Para efeito do cômputo do tempo referido nos itens “B” e 
“C”, a data limite a ser considerada é 31/12/2010.
9. DA CLASSIFICAÇÃO
9.1  A nota final do candidato aprovado será igual à soma das 
notas das Provas Objetivas e da Prova Dissertativa, acrescida 
dos pontos atribuídos aos Títulos.
9.2  Os candidatos aprovados serão classificados por ordem 
decrescente da nota final.
9.3  Na hipótese de igualdade de nota final, após observância 
do disposto no Parágrafo Único do artigo 27 da Lei nº 10.741, 
de 1º de outubro de 2003 (Estatuto do Idoso), considerada, 
para esse fim, a data de realização da Prova Dissertativa, terá 
preferência, para fins de desempate, para todas os cargos, o 
candidato que, sucessivamente:
 a) obtiver maior nota na Prova Dissertativa;
 b)  obtiver maior nota na Prova Objetiva de Conhecimentos 
Específicos;
 c) for brasileiro;
 d) tiver maior idade.
 e)  tiver exercido efetivamente a função de jurado no período 
entre a data de publicação da Lei nº 11.689, de 9 de junho de 
2008, e a data de término das inscrições.
 9.3.1  O desempate será efetuado pela Fundação Carlos 
Chagas.
10. DAS PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA CIDADE DE 
SÃO PAULO – DOC
10.1 O Departamento de Recursos Humanos - DERH/SEMPLA 
fará publicar no Diário Oficial da Cidade de São Paulo - DOC, 
oportunamente:
 a)  inscrições deferidas e indeferidas, quanto a isenção do pa-
gamento do valor da inscrição;
 b)  inscrições deferidas e indeferidas;

 c)  convocação dos candidatos que tiverem suas inscrições 
deferidas para prestação das provas;
 d)  divulgação dos gabaritos;
 e)  à vista da Prova Dissertativa;
 f)  lista dos candidatos aprovados nas provas;
 g)  convocação para encaminhamento dos títulos;
 h)  pontuação dos títulos e classificação prévia;
 i)  resultado dos recursos;
 j) comunicados que se fizerem necessários;
 k)  classificação definitiva.
11. DOS RECURSOS
11.1  Caberá recurso ao Secretário Municipal de Planejamento, 
Orçamento e Gestão:
 a)  do indeferimento do requerimento de isenção do paga-
mento do valor da inscrição, dentro de 01 (um)  dia útil, a 
contar do dia seguinte ao da data de sua publicação. No caso 
de recurso em pendência à  época da realização das provas, o 
candidato participará condicionalmente do Concurso;
 b) do indeferimento e da omissão das inscrições, dentro de 
02 (dois) dias úteis, a contar do dia seguinte ao  da data de 
sua publicação. No caso de recurso em pendência à época da 
realização das provas, o candidato participará condicionalmente 
do Concurso;
 c) da realização das provas, dentro de 01 (um) dia útil, a contar 
do dia seguinte ao da data de sua  realização;
 d) dos gabaritos e das notas das provas, dentro de 02 (dois) 
dias úteis, a contar do dia seguinte ao da data das respectivas 
publicações;
 e) da vista da prova dissertativa, dentro de 02 (dois) dias úteis, 
a contar do dia seguinte ao da data da  respectiva divulgação 
no site da Fundação Carlos Chagas;
 f)  dos pontos atribuídos aos títulos e da classificação prévia, 
dentro de 02(dois) dias úteis a contar do dia  seguinte ao da 
data de sua publicação.
11.2  Os recursos deverão ser entregues pessoalmente ou por 
meio de procurador no Posto da Fundação Carlos Chagas, em 
funcionamento na UNICSUL – Campus Liberdade – Rua Galvão 
Bueno, 868 – Liberdade – próximo à Estação do Metrô São Joa-
quim – São Paulo – SP, em dias úteis, de segunda a sexta-feira, 
das 10 às 16h, nos dias a serem oportunamente divulgados no 
Diário Oficial da Cidade de São Paulo - DOC.
 11.2.1 Os recursos deverão ser digitados ou datilografados, e 
entregues em 2 (duas) vias (original e cópia).  Cada questão ou 
item deverá ser apresentado em folha separada, identificada 
conforme modelo a seguir:

 c) é transformado o total de acertos de cada candidato em nota padronizada (NP). 
Para isso, calcula-se a diferença entre o total de acertos do candidato na prova (A) e a 
média de acertos do grupo na prova ( X ), divide-se essa diferença pelo desvio padrão 
(s) do grupo da prova, multiplica-se o resultado por 10(dez) e soma-se 50 (cinquenta), 
de acordo com a fórmula:  
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NP = Nota Padronizada 
A   = Número de acertos do candidato 
X = Média de acertos do grupo 
s = Desvio padrão 

 
QUADRO I – PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL II E MÉDIO 

ESPECIFICAÇÕES DOS 
TÍTULOS COMPROVANTES 

     VALOR 
  UNITÁRIO 

QUANTI DADE
MÁXIMA 

       VALOR 
MÁXIMO 

A) Título de: 
- Doutor em área relacionada à 
Educação, obtido até 31/12/2010 

Diploma devidamente 
registrado pelo órgão 
competente, acompanhado 
do Histórico Escolar. 

4,0 01 

- Mestre em área relacionada à 
Educação (desde que não seja 
pontuado o título de Doutorado), 
obtido até 31/12/2010 

Diploma devidamente 
registrado pelo órgão 
competente, acompanhado 
do Histórico Escolar. 

3,0 01 

4,0 
(A) 

B) Tempo de efetivo exercício na 
Administração Direta da Prefeitura 
do Município de São Paulo - 
PMSP em cargos e/ou funções do 
magistério até 31/12/2010  

Não haverá necessidade de 
comprovação. 
Pontuação feita pela SME 
em conjunto com 
DERH/SEMPLA. 

0,10  
(por mês) 70 meses 

C) Tempo de efetivo exercício em 
estabelecimentos federais, 
estaduais, municipais ou 
particulares devidamente 
autorizados em cargos e/ou 
funções do magistério até 
31/12/2010, não concomitante com 
o item anterior 

Atestado de tempo de 
serviço expedido conforme 
modelo (Anexo VI). 

0,10  
(por mês) 70 meses 

7,0 
(B+C) 

 
8.3 Os títulos a serem considerados para o cargo de Especialista em Informações 

Técnicas, Culturais e Desportivas I – Educação Física, Esportes são os constantes 
do QUADRO II, relacionados abaixo, não se admitindo pontuação a qualquer outro 
documento: 

 

 
 

QUADRO II – ESPECIALISTA EM INFORMAÇÕES TÉCNICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS I – 
EDUCAÇÃO FÍSICA E ESPORTES 

ESPECIFICAÇÕES DOS 
TÍTULOS COMPROVANTES 

VALOR 
UNITÁRIO 

QUANTIDADE
MÁXIMACL)) 

VALOR 
MÁXIMO 

A) Título de: 
- Doutor em área relacionada à 
Educação Física e Esportes, obtido até 
31/12/2010 

Diploma devidamente 
registrado pelo órgão 
competente, acompanhado do 
Histórico Escolar. 

4,0 01 

- Mestre em área relacionada à 
Educação Física e Esportes (desde que 
não seja pontuado o título de 
Doutorado), obtido até 31/12/2010 

Diploma devidamente 
registrado pelo órgão 
competente, acompanhado do 
Histórico Escolar. 

3,0 01 

4,0 
(A) 

B) Tempo de efetivo exercício na 
Administração Direta da Prefeitura do 
Município de São Paulo - PMSP em 
cargos e/ou funções na área de 
Educação Física e Esportes até 
31/12/2010  

Não haverá necessidade de 
comprovação. 
Pontuação feita pela em 
conjunto com 
DERH/SEMPLA. 

0,10  
(por mês) 70 meses 

C) Tempo de efetivo exercício em 
estabelecimentos federais, estaduais, 
municipais ou particulares 
devidamente autorizados em cargos 
e/ou funções na área de Educação 
Física e Esportes até 31/12/2010, não 
concomitante com o item anterior 

Atestado de tempo de serviço 
expedido conforme modelo 
(Anexo VII). 

0,10  
(por mês) 70 meses 

7,0 
(B+C) 

 

8.4 Os títulos relacionados nos Quadros I e II estão limitados 
ao valor máximo de 11,0 (onze) pontos, observando-se o limite 
de 4,0 (quatro) pontos para o item “A” e de 7,0 (sete) pontos 
para o somatório dos itens “B” e “C”, sendo desconsiderados 
os demais.
 8.4.1 Os títulos a que se referem ao item “A” serão compu-
tados através do Sistema Informatizado Escola On Line – EOL, 
quando se tratar de servidor ativo cadastrado no referido 
sistema, sendo de exclusiva  responsabilidade do servidor enca-
minhar para a Comissão de Cursos e Títulos – CCT.
 8.4.2 Quando se tratar de candidato que atualmente não 
possui vínculo ativo com a Prefeitura do Município  de São 
Paulo - PMSP/SME e portanto não possui os títulos relacionados 
no item “A” devidamente  cadastrados no sistema EOL/SME, 
deverá encaminhá-los para a Fundação Carlos Chagas.
8.5 Os documentos comprobatórios de cursos realizados no 
exterior somente serão considerados quando vertidos para a 
língua portuguesa por tradutor juramentado e devidamente 
revalidados por Universidades oficiais credenciadas pelo Minis-
tério da Educação - MEC.
8.6  Somente serão pontuados os cursos reconhecidos e com-
provados através de Diploma devidamente registrado pelo 
órgão competente acompanhado do respectivo Histórico Es-
colar, bem como qualquer curso/documento que preencher 
todas as condições previstas neste Edital.

8.7 Não serão aceitos protocolos dos documentos, os quais de-
verão ser entregues em cópia reprográfica autenticada.
8.8 A entrega e comprovação dos títulos serão de exclusiva 
responsabilidade do candidato.
8.9 A apuração dos pontos referentes ao item “B”, tempo de 
serviço na Administração Direta da Prefeitura do Município 
de São Paulo - PMSP, será feita pela SME em conjunto com o 
DERH/SEMPLA, com base nos dados constantes nos sistemas 
informatizados, para o candidato servidor ou ex-servidor que 
informar corretamente seu Registro Funcional – RF, com 7 (sete) 
dígitos e o número do Vínculo, com 1 (um) dígito, na ficha de 
inscrição, estando vedada a entrega de documentos comproba-
tórios do tempo de serviço a ser objeto de pontuação.
8.10 O Tempo de Serviço em estabelecimentos federais, esta-
duais, municipais ou particulares devidamente autorizados, será 
pontuado pela Fundação Carlos Chagas, mediante atestado 
expedido nos termos do Anexo VI (para os cargos/disciplinas de 
Professor de Ensino Fundamental II e Médio) e Anexo VII (para 
o cargo de Especialista em Informações Técnicas, Culturais 
e Desportivas I – Educação Física, Esportes) e encaminhado 
conforme cronograma a ser oportunamente publicado no Di-
ário Oficial da Cidade de São Paulo - DOC, mesmo quando já 
averbado junto à Prefeitura do Município de  São Paulo - PMSP.
8.11 Não poderá ser em hipótese alguma, objeto de pontuação:
 8.11.1 tempo de serviço utilizado para fins de aposentadoria;

Modelo de Identificação de Recurso 
 

 Concurso: Prefeitura do Município de São Paulo – PMSP –
Ingresso 
 Nome do Candidato
___________________________________________ 
 Nº do Documento de Identidade
_________________________________ 
 Nº de Inscrição
_______________________________________________ 
 Cargo/Disciplina: 
______________________________________________ 
 Nº do Caderno: ____________(apenas para recursos sobre o
item 1, "c") 
 Nº da Questão: ____________ (apenas para recursos sobre o
item 1, "c") 
 Fundamentação e argumentação lógica: 
 Data: _____/_____/_____ 
 Assinatura: 
__________________________________________________ 

 11.2.2  Não serão aceitos recursos interpostos por via postal, 
fac-símile (fax), telex, Internet, telegrama ou outro  meio que 
não seja o especificado neste Edital.
11.3  Somente serão apreciados os recursos expressos em 
termos convenientes, que apontarem as circunstâncias que os 
justifiquem e interpostos dentro do prazo.
11.4  Será concedida a vista da prova dissertativa a todos os 
candidatos habilitados na prova objetiva, em período a ser 
informado em Edital específico.
 11.4.1  A vista da prova dissertativa será realizada por meio do 
site da Fundação Carlos Chagas  (www.concursosfcc.com.br), 
em data e horário a serem oportunamente divulgados no Diário 
Oficial da Cidade de São Paulo - DOC.
11.5 Os recursos e solicitações de vista de prova interpostos em 
desacordo com as especificações contidas neste Capítulo não 
serão avaliados.
11.6 O(s) ponto(s) relativo(s) à(s) questão(ões) eventualmente 
anulada(s) será(ão) atribuído(s) a todos os candidatos presentes 
à prova, independentemente de formulação de recurso.
11.7 O gabarito divulgado poderá ser alterado, em função dos 
recursos impetrados, e as provas serão corrigidas de acordo 
com o gabarito oficial definitivo.
11.8 Na ocorrência do disposto nos itens 11.6 e 11.7 poderá 
haver, eventualmente, alteração da classificação inicial obtida 
para uma classificação superior ou inferior ou, ainda, poderá 
ocorrer a desclassificação do candidato que não obtiver a nota 
mínima exigida para a prova.
11.9 O recurso interposto por procurador só será aceito se es-
tiver acompanhado do respectivo instrumento de mandato e da 
cópia reprográfica do documento de identidade do procurador 
e do candidato.
11.10 As decisões dos recursos serão dadas a conhecer aos 
candidatos por meio do site da Fundação Carlos Chagas (www.
concursosfcc.com.br), não tendo caráter didático e ficarão 
disponibilizadas pelo prazo de 7 (sete) dias, a contar da data de 
sua divulgação.
11.11 A Banca Examinadora constitui a última instância para os 
recursos, sendo soberana em suas decisões, razão pela qual não 
caberão recursos adicionais.
11.12  Serão preliminarmente indeferidos os recursos:
 a)  cujo teor desrespeite a Banca Examinadora;
 b)  que estejam em desacordo com as especificações contidas 
neste Capítulo;
 c)  sem fundamentação ou com fundamentação inconsistente 
ou incoerente.
12. DA NOMEAÇÃO E DA POSSE
12.1 A nomeação obedecerá, rigorosamente, à classificação 
obtida pelo candidato, que será integrante da lista final de 
classificação a qual será publicada no Diário Oficial da Cidade 
de São Paulo - DOC.
12.2 Os candidatos deverão entregar o(s) documento(s) que 
comprovem o(s) pré-requisito(s) para o cargo, conforme es-
pecificado no item 1.2 deste Edital, bem como apresentar os 
seguintes documentos:
 12.2.1  Cédula de Identidade;
 12.2.2 Carta de Igualdade de Direitos (se português);
 12.2.3 Cédula de Identidade de Estrangeiro ou visto perma-
nente;

 12.2.4 Comprovante de PIS/PASEP (para quem já foi inscrito);
 12.2.5 Comprovante de inscrição no Cadastro de Pessoas 
Físicas – CPF;
 12.2.6 Título de Eleitor e Comprovante da última eleição ou 
quitação eleitoral;
 12.2.7 Certificado de Reservista ou Certificado de Alistamento 
Militar constando Dispensa (para candidatos com idade inferior 
a 46 anos, do sexo masculino);
 12.2.8 Laudo Médico de “APTO” a ser expedido pelo Departa-
mento de Saúde do Servidor – DESS, da Secretaria Municipal de 
Planejamento, Orçamento e Gestão - SEMPLA;
 12.2.9 Duas fotos 3x4;
 12.2.10  O documento comprobatório do requisito a que se 
refere o item 1.2 do Capítulo 1 deverá ser o diploma original re-
gistrado, com a habilitação específica devidamente apostilada, 
acompanhado de histórico escolar ou o certificado de conclusão 
do Programa Especial de Formação Pedagógica realizado nos  
termos da Resolução nº 02, de 26/06/97, do Conselho Nacional 
de Educação – CNE, que deverá estar acompanhado do diploma 
do curso superior utilizado como pré-requisito para sua ob-
tenção e dos respectivos históricos escolares.
  12.2.10.1 Por ocasião da formalização da posse e verificação 
dos documentos comprobatórios do requisito a que se refere o 
item 1.2 do capitulo 1, serão observados os Comunicados nú-
meros 1.342 e 1343/2009 publicados no DOC de 3/7/2009 c/c a 
Determinação publicada na mesma data no Oficio nº 163/2009.
12.3 O candidato inscrito com deficiência sujeitar-se-á, também, 
a exame médico específico e à avaliação para verificação da 
compatibilidade da deficiência de que é portador com as atri-
buições do cargo.
 12.3.1 No exame médico específico, não sendo configurada a 
deficiência declarada, o título de nomeação pela lista específica 
será tornado insubsistente, voltando o candidato a figurar 
apenas na lista geral de candidatos aprovados, observando-se a 
ordem de classificação desta.
 12.3.2 Do resultado do exame médico específico caberá re-
curso, no prazo de até 3 (três) dias úteis contados  do dia 
seguinte ao da sua publicação, dirigido ao Diretor do Departa-
mento de Saúde do Servidor –  DESS.
 12.3.3 No exame médico específico sendo configurada a defi-
ciência declarada, e remanescendo dúvidas, quanto à compati-
bilidade das atividades inerentes ao cargo, poderá a comissão 
multidisciplinar específica determinar a realização de avaliação 
prática, com as adaptações que se fizerem necessárias con-
forme a deficiência do candidato.
 12.3.4 Da decisão da comissão multidisciplinar específica, 
apenas na hipótese de não ter sido realizada a avaliação prá-
tica, caberá recurso fundamentado e documentado dirigido ao 
titular da Secretaria responsável pela realização do Concurso 
Público, no prazo de 3 (três) dias contados de sua publicação.
 12.3.5 Será tornado sem efeito o título de nomeação do can-
didato cuja deficiência for considerada incompatível com as 
atribuições do cargo.
12.4 Será analisado o acúmulo de cargos em consonância com 
o disposto nos incisos XVI e XVII do art. 37 da Constituição 
Federal, na redação que lhes foi conferida pela Emenda Cons-
titucional nº 19/98 (Reforma Administrativa), bem como o acú-
mulo de proventos com vencimentos na conformidade do § 10 
deste artigo, acrescentado pela Emenda Constitucional nº 20/98 
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