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DICAS IMPORTANTES 

 

Leia, atentamente, os Comunicados do processo seletivo e certifique-se de que preenche 

todos os requisitos exigidos para a vaga de interesse, antes de realizar a inscrição. 

É permitido se inscrever para uma única vaga. Dessa forma, o candidato deve observar o 

código da vaga no item 2. do Edital 01 antes de preencher o cadastro eletrônico. 

Em caso de dúvida, peça esclarecimento enviando mensagem para o endereço eletrônico 

contato@selecaofapetec.org.br  

A INVESTSP não atenderá nenhum candidato nem passará informações sobre este processo 

seletivo, cabendo à FAPETEC todo e qualquer esclarecimento aos candidatos participantes 

desta seleção. 

O acompanhamento de todas as etapas da seleção é de inteira responsabilidade do candidato, 

que deverá acompanhar o cronograma e tomar ciência das convocações e dos resultados no site 

da FAPETEC – www.fapetec.org -> Processos Seletivos -> Processo Seletivo INVESTSP - 01/2022 -

> Ver detalhes -> Edital e Comunicados 

 

Atenciosamente, 

 

Equipe de Seleção FAPETEC 
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PREÂMBULO 

 

A INVESTSP – Agência Paulista de Promoção de Investimentos e Competitividade, assessorada 
pela FAPETEC – Fundação de Apoio à Pesquisa, Tecnologia e Cultura, torna pública a realização 
do Processo Seletivo 01/2022 destinado a recrutar e selecionar profissionais para o provimento 
de vaga existente e formação de cadastro reserva para o cargo de Nível Superior (Analista de 
Investimentos e Competitividade) – ampla concorrência, conforme procedimentos descritos 
neste Edital. 
 
A INVESTE SÃO PAULO é uma entidade de direito privado, sem fins lucrativos, de interesse 
coletivo e de utilidade pública. Por força da Lei nº 13.179 de 19 de agosto de 2008 e do Decreto 
nº 53.766, de 5 de dezembro de 2008, a INVESTE SÃO PAULO é qualificada como "Serviço Social 
Autônomo", portanto, desvinculada da administração pública. 
 
O presente Processo Seletivo é realizado no intuito de atender aos princípios da impessoalidade 
e publicidade, primando pela transparência das contratações da INVESTE SÃO PAULO, não se 
confundindo com concurso público, previsto no art. 37, inciso II, da Constituição Federal do Brasil 
de 1988, não acarretando, portanto, qualquer tipo de estabilidade. 
 
Os candidatos selecionados, que vierem a ser contratados, assim o serão sob o regime de 
contrato por prazo indeterminado, sujeito ao período de experiência, e será regido pela CLT – 
Consolidação das Leis Trabalhistas, com jornada de 40 (quarenta) horas semanais. 

A INVESTSP oferece, além do salário, os seguintes benefícios: plano de saúde, vale refeição e 
seguro de vida. 

 

1. INFORMAÇÕES PRELIMINARES 

1.1. O Processo Seletivo será executado pela FAPETEC, instituição contratada pela INVESTSP para 

esse fim. 

1.2. As etapas deste Processo Seletivo serão realizadas de forma remota.  

1.3. As datas prováveis para realização das etapas e de divulgação de resultados encontram-se 

no Anexo I – Cronograma publicado no site da FAPETEC – www.fapetec.org -> Processos Seletivos 

-> Processo Seletivo INVESTSP - 01/2022 -> Ver detalhes -> Edital e Comunicados. 

1.4. A INVESTSP resguarda o direito de, havendo necessidade, realizar alterações posteriores à 

publicação do presente Comunicado, alterações estas que serão publicadas no site da FAPETEC 

– www.fapetec.org -> Processos Seletivos -> Processo Seletivo INVESTSP - 01/2022 -> Ver 

detalhes -> Edital e Comunicados. É de total responsabilidade do candidato acompanhar as 

possíveis alterações. 
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1.5. A participação dos candidatos neste Processo Seletivo não implica obrigatoriedade de sua 

admissão, cabendo a INVESTSP a avaliação da conveniência e oportunidade de aproveitá-los em 

número estritamente necessário, respeitando a ordem de classificação. 

1.6. Fica assegurado a INVESTSP o direito de cancelar, no todo ou em parte, este Processo 

Seletivo, mediante justificativa, sem que caiba, em decorrência dessa medida, qualquer 

indenização, compensação ou reclamação dos participantes. 

 

2. VAGAS 

2.1. As informações das vagas são as estabelecidas a seguir: 

 

Código AIC01/22 

Cargo ANALISTA DE INVESTIMENTOS E COMPETITIVIDADE 

Área de 
Atuação 

Comunicação 

Salário R$ 7.169,00 

Local de 
Trabalho 

Escritório da INVESTSP/SP 

Nº DE VAGAS 01 

Requisitos 
Obrigatórios 

 

Escolaridade ✓ Graduação completa em Comunicação Social – Jornalismo, 
Marketing ou Relações Públicas, com diploma reconhecido 
pelo Ministério da Educação ou  

✓ Graduação completa em qualquer área de atuação, com pós-
graduação na área de humanas, com diploma reconhecido 
pelo Ministério da Educação 

Experiência ✓ Comprovada de, no mínimo, 6 (seis) meses, como profissional 
de nível universitário, atuando em: 

• Jornalismo online ou 

• Assessoria de imprensa ou 

• Veículo de comunicação na função de redator, repórter, 
editor ou apresentador ou 

• Comunicação Corporativa. 

Idiomas ✓ Inglês fluente – falado, escrito e leitura 

Outros ✓ Disponibilidade para viagens frequentes. 

Requisitos 
Adicionais 

Escolaridade ✓ Pós-graduação em qualquer área de atuação – 1 ponto, para 
cada curso adicional, até o limite de 2 cursos, com diploma 
reconhecido pelo Ministério da Educação. 
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✓ Mestrado em qualquer área de atuação – 2 pontos para cada 
curso adicional até o limite de 2 cursos, com diploma 
reconhecido pelo Ministério da Educação. 

Experiência ✓ Pontuação para experiência adicional ao requisito obrigatório: 

• 02 anos a 2 anos e 11 meses – 2,0 pontos 

• 03 anos a 3 anos e 11 meses – 3,0 pontos 

• 04 anos a 4 anos e 11 meses – 4,0 pontos 

• Acima de 05 anos – 5,0 pontos 

Conhecimentos Requeridos 

✓ Língua Portuguesa: 

• Compreensão e interpretação de textos. Redação e reescritura de frases. Linguagem 
figurada. Sinônimos e antônimos. Sentido próprio e figurado das palavras. Nova ortografia 
oficial e acentuação gráfica. Pontuação. Classes de palavras: flexão de gênero, número e 
grau. Conjugação verbal e vozes verbais. Concordância verbal e nominal. Emprego de 
pronomes pessoais, possessivos, demonstrativos, indefinidos e relativos. Preposições e 
conjunções: emprego e sentido que imprimem às relações que estabelecem. Crase. 
Regência. 

 
✓ Língua Inglesa: 

• Compreensão e Interpretação de texto. 
 

✓ Raciocínio Lógico: 

• Conceitos básicos de raciocínio lógico: proposições, valores lógicos das proposições, 
sentenças abertas, tabela verdade, conectivos, proposições simples, proposições 
compostas, tautologia e operação com conjuntos. 

 
✓ Conhecimento Específico: 

• Teoria da Comunicação. A questão da imparcialidade e da objetividade.  

• Novas tecnologias e a globalização da informação. Massificação versus segmentação dos 
públicos.  

• Comunicação pública. Opinião pública: pesquisa, estudo e análise em busca de canais de 
interação com cada público específico.  

• Princípios gerais da pauta. Gêneros de redação:  definição e elaboração de notícia, 
reportagem, entrevista, editorial, crônica, coluna, pauta, informativo, release.  

• Técnicas de redação jornalística: lead, sub-lead, pirâmide invertida. Critérios de seleção, 
redação e edição. Domínio de redação e edição para publicações impressas, para jornalismo 
via internet e noções de redação e edição em tv e rádio. Relação texto/imagem na 
construção da notícia. 

• Mídias sociais: conhecimento das características e funcionamento das mídias sociais.  
Redação para mídias sociais. Indicadores-chave de desempenho nas redes sociais (KPI’s).  

• Posts impulsionados e pagos em redes sociais. Gatilhos mentais e marketing digital.  

• Noções de otimização de busca (Search Engine Optimization - SEO).  

• Comunicação integrada.  

• Responsabilidade social e ética.  
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• Planos, projetos e programas de relações públicas. Tipologia de eventos.  Etapas dos 
eventos corporativos. Cerimonial, protocolo e etiqueta. Princípios de cerimonial público e 
ordem geral de precedência. Marketing Institucional: planejamento da imagem 
institucional.  

• A construção da marca no marketing público. Marketing de organizações sem fins 
lucrativos. Estratégias de marketing e o mix de marketing. Marketing digital.  

• Campanha publicitária.  

• Planejamento, projeto gráfico e produção de publicações internas e externas. Tecnologia e 
produção de mídias eletrônicas. Linguagem audiovisual.  

• Economia brasileira. Principais indicadores macroeconômicos. Contas nacionais. Formação 
bruta de capital fixo. Diferenças entre o investimento estrangeiro direto e o investimento 
financeiro. 

• Conhecimentos sobre economia internacional brasileira, do Estado de São Paulo e  

• Conhecimento e atribuições da ISP. 

Principais Atribuições:  
✓ Apurar, redigir e editar notícias, textos informativos e de natureza comunicacional para 

divulgação em mídias eletrônicas e impressas. 
✓ Pesquisar e identificar pautas em estudos, relatórios e dados abertos. 
✓ Distribuir textos para publicação na mídia eletrônica e imprensa nacional e internacional. 
✓ Relacionar-se com a imprensa para a distribuição de textos e informações. 
✓ Acompanhar a publicação de textos enviados para a mídia. 
✓ Acompanhar representantes da agência no contato com veículos de comunicação durante 

eventos internos e externos. 
✓ Acompanhar eventos e viagens para registro fotográfico e levantamento de pautas para oferecer 

para a mídia e alimentar site e redes sociais. 
✓ Realizar cobertura em tempo real de eventos. 
✓ Atualizar informações, dados e textos no website da InvestSP. 
✓ Produzir conteúdo para redes e mídias on-line. 
✓ Elaborar relatórios de resultados e de métricas. 
✓ Relacionar-se com cidadão através de canais de contato. 
✓ Elaborar apresentações institucionais e de conteúdo informativo. 
✓ Redigir roteiros para projetos audiovisuais. 
✓ Revisar conteúdo e layout de apresentações, materiais institucionais e relatórios em português 

e inglês. 
✓ Compor equipe de produção de eventos e cerimonias. 

 
 

Código AIC02/22 

Cargo ANALISTA DE INVESTIMENTOS E COMPETITIVIDADE 

Área de 
Atuação 

Relações Institucionais e Internacionais 

Salário R$ 7.169,00 

Local de 
Trabalho 

Escritório da INVESTSP/SP 
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Nº DE VAGAS 01 

Requisitos 
Obrigatórios 

 

Escolaridade 
✓ Graduação completa em qualquer área de atuação, com 

diploma reconhecido pelo Ministério da Educação.  

Experiência ✓ Comprovada de, no mínimo, 6 (seis) meses, como profissional 
de nível universitário, atuando em: 

• Atração de investimento ou 

• Implantação de projetos e políticas industriais ou 

• Prospecção de novos negócios ou 

• Comércio exterior ou 

• Investimentos estrangeiros diretos ou  

• Relações internacionais, institucionais ou governamentais. 

Idiomas ✓ Inglês fluente – falado, escrito e leitura 

Outros ✓ Disponibilidade para viagens eventuais. 

Requisitos 
Adicionais 

Escolaridade ✓ Pós-graduação em qualquer área de atuação – 1 ponto, para 
cada curso adicional, até o limite de 2 cursos, com diploma 
reconhecido pelo Ministério da Educação. 

✓ Mestrado em qualquer área de atuação – 2 pontos para cada 
curso adicional até o limite de 2 cursos, com diploma 
reconhecido pelo Ministério da Educação. 

✓ Doutorado em qualquer área de atuação – 4 pontos para cada 
curso adicional até o limite de 2 cursos, com diploma 
reconhecido pelo Ministério da Educação. 

Experiência ✓ Pontuação para experiência adicional ao requisito obrigatório: 

• 02 anos a 2 anos e 11 meses – 2,0 pontos 

• 03 anos a 3 anos e 11 meses – 3,0 pontos 

• 04 anos a 4 anos e 11 meses – 4,0 pontos 

• Acima de 05 anos – 5,0 pontos 

Conhecimentos Requeridos 

✓ Língua Portuguesa: 

• Compreensão e interpretação de textos. Redação e reescritura de frases. Linguagem 
figurada. Sinônimos e antônimos. Sentido próprio e figurado das palavras. Nova ortografia 
oficial e acentuação gráfica. Pontuação. Classes de palavras: flexão de gênero, número e 
grau. Conjugação verbal e vozes verbais. Concordância verbal e nominal. Emprego de 
pronomes pessoais, possessivos, demonstrativos, indefinidos e relativos. Preposições e 
conjunções: emprego e sentido que imprimem às relações que estabelecem. Crase. 
Regência. 

 
✓ Língua Inglesa: 

• Compreensão e Interpretação de texto. 
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✓ Raciocínio Lógico: 

• Conceitos básicos de raciocínio lógico: proposições, valores lógicos das proposições, 
sentenças abertas, tabela verdade, conectivos, proposições simples, proposições 
compostas, tautologia e operação com conjuntos. 

 
✓ Conhecimento Específico: 

• Conhecimentos sobre microeconomia e macroeconomia. 

• Conhecimentos sobre Economia Internacional, Balanço de Pagamentos e principais 
conceitos relacionados ao investimento estrangeiro direto. 

• Características das atividades das empresas multinacionais. 

• Tendências recentes dos fluxos globais de investimento estrangeiro direto. 

• Conhecimentos sobre teorias de internacionalização de empresas. 

• Determinantes do investimento estrangeiro direto relacionados ao local receptor. 

• Relação entre investimento estrangeiro direto e desenvolvimento econômico. 

• Internacionalização de empresas brasileiras. 

• Conhecimentos sobre Economia Brasileira e do estado de São Paulo. 

• A evolução da política econômica brasileira no período recente. 

• O desempenho do investimento estrangeiro direto recebido pelo Brasil no período recente. 

• O desempenho do comércio exterior brasileiro no período recente. 

• Fatores de competitividade das empresas no contexto nacional e internacional. 

• Funções e características dos principais organismos internacionais: FMI, Banco Mundial, 
OCDE, BID, OMC, UNCTAD e WAIPA. 

• Funções e características das principais instituições de fomento federais e estaduais. 

• Conhecimentos sobre atribuições da InvestSP. 

Principais Atribuições:  
✓ Identificar potenciais projetos de investimento de empresas interessadas em estabelecer ou 

expandir suas operações no estado de São Paulo. 
✓ Prestar atendimento a empresas em feiras, eventos e reuniões. 
✓ Prestar apoio na organização de eventos nacionais e internacionais. 
✓ Participar em missões internacionais com o objetivo de sensibilizar potenciais investidores. 
✓ Elaborar e revisar estudos e trabalhos de mapeamento de setores estratégicos para a atração de 

investimentos. 
✓ Auxiliar na estruturação de ações de parcerias e cooperação com entidades públicas ou privadas, 

como memorandos de entendimento e protocolos de cooperação. 
✓ Relacionar-se com entidades públicas e privadas e participar de eventos e seminários com 

objetivo de promover a Agência e o potencial econômico do estado de São Paulo, inclusive por 
meio da realização de palestras. 

✓ Atuar como interlocutor com órgãos de governo (federal, estadual e municipal) e entidades de 
classe do setor privado. 

✓ Participar da organização de eventos de capacitação de prefeituras e realizar palestras 
direcionadas a agentes municipais. 

✓ Auxiliar na elaboração de apresentações e relatórios gerenciais. 
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Código AIC03/22 

Cargo ANALISTA DE INVESTIMENTOS E COMPETITIVIDADE 

Área de 
Atuação 

Projetos e Investimentos 

Salário R$ 7.169,00 

Local de 
Trabalho 

Escritório da INVESTSP/SP 

Nº DE VAGAS 01 

Requisitos 
Obrigatórios 

 

Escolaridade 
✓ Graduação completa em qualquer área de atuação, com 

diploma reconhecido pelo Ministério da Educação.  

Experiência ✓ Comprovada de, no mínimo, 6 (seis) meses, como profissional 
de nível universitário, atuando em: 

• Pesquisa e análise de dados socioeconômicos e/ou 
financeiros ou 

• Uso contínuo de ferramentas de georreferenciamento ou 

• Área de relações governamentais/institucionais em 
instituições públicas ou privadas ou 

• Atração de investimento ou 

• Implantação de projetos e políticas industriais ou 

• Prospecção de novos negócios e relacionamento com 
empresas ou investidores. 

Idiomas ✓ Inglês avançado – escrito e leitura 

Outros ✓ Disponibilidade para viagens frequentes. 

Requisitos 
Adicionais 

Escolaridade ✓ Pós-graduação em qualquer área de atuação – 1 ponto, para 
cada curso adicional, até o limite de 2 cursos, com diploma 
reconhecido pelo Ministério da Educação. 

✓ Mestrado em qualquer área de atuação – 2 pontos para cada 
curso adicional até o limite de 2 cursos, com diploma 
reconhecido pelo Ministério da Educação. 

Experiência ✓ Pontuação para experiência adicional ao requisito obrigatório: 

• 02 anos a 2 anos e 11 meses – 2,0 pontos 

• 03 anos a 3 anos e 11 meses – 3,0 pontos 

• 04 anos a 4 anos e 11 meses – 4,0 pontos 

• Acima de 05 anos – 5,0 pontos 

Conhecimentos Requeridos 

✓ Língua Portuguesa: 

• Compreensão e interpretação de textos. Redação e reescritura de frases. Linguagem 
figurada. Sinônimos e antônimos. Sentido próprio e figurado das palavras. Nova ortografia 
oficial e acentuação gráfica. Pontuação. Classes de palavras: flexão de gênero, número e 
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grau. Conjugação verbal e vozes verbais. Concordância verbal e nominal. Emprego de 
pronomes pessoais, possessivos, demonstrativos, indefinidos e relativos. Preposições e 
conjunções: emprego e sentido que imprimem às relações que estabelecem. Crase. 
Regência. 

 
✓ Língua Inglesa: 

• Compreensão e Interpretação de texto. 
 

✓ Raciocínio Lógico: 

• Conceitos básicos de raciocínio lógico: proposições, valores lógicos das proposições, 
sentenças abertas, tabela verdade, conectivos, proposições simples, proposições 
compostas, tautologia e operação com conjuntos. 

 
✓ Conhecimento Específico: 

• Conhecimentos sobre Economia Internacional, Brasileira e do Estado de São Paulo. 

• Conhecimentos sobre atribuições da INVESTSP. 

• Conhecimentos sobre o território paulista. 

• Gestão de projetos (planejamento, execução, acompanhamento/ monitoramento e 
avaliação de resultados). 

• Técnicas de Negociação. 

• Articulação institucional em ambientes complexos. 

• Utilização de softwares de pesquisas. 

• Consulta e utilização de bases de dados primários e secundários disponíveis, especialmente 
as disponibilizadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego (RAIS e CAGED) e os censos e 
pesquisas socioeconômicas do IBGE (PNAD, PME, CEMPRE, PIA, PAC, PAS).  

• Metodologia de pesquisas: elaboração, planejamento e coordenação de pesquisas. 

• Elaboração de relatórios analíticos. 

• Conhecimentos relativos a cenários de longo prazo para identificar e analisar mudanças 
externas, oportunidades e ameaças que influenciam os investimentos nas empresas. 

• Conhecimentos sobre microeconomia e macroeconomia. 

• Conhecimentos de conceitos, métodos e ferramentas de inteligência estratégica, tais como 
Excel, aplicações de georreferenciamento e PowerBI. 

• Produção e análise de dados estatísticos, conhecimento de softwares estatísticos 
(estruturação de base de dados e análise). 

Principais Atribuições:  
✓ Apoiar o gerente de projetos no acompanhamento da carteira de investimentos, organizando e 

controlando os projetos.  
✓ Levantar e fornecer informações para investidores acionando as demais áreas da INVESTSP, 

quando necessário. 
✓ Realizar pesquisa e análise de informações para elaboração de relatórios, estudos e informativos 

sobre temas de interesse da agência. 
✓ Atender investidores nacionais e internacionais. 
✓ Atuar junto às prefeituras e órgãos do governo para articulações necessárias aos projetos. 
✓ Elaborar mapas e estudos georreferenciados. 
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Código AIC04/22 

Cargo ANALISTA DE INVESTIMENTOS E COMPETITIVIDADE 

Área de 
Atuação 

Tributária 

Salário R$ 7.169,00 

Local de 
Trabalho 

Escritório da INVESTSP/SP 

Nº DE VAGAS 01 

Requisitos 
Obrigatórios 

 

Escolaridade 
✓ Graduação completa em Ciências Contábeis ou Direito, com 

diploma reconhecido pelo Ministério da Educação.  

Experiência ✓ Comprovada de, no mínimo, 6 (seis) meses, como profissional 
de nível universitário, atuando em: 

✓ Consultoria Tributária.  

Idiomas ✓ Inglês avançado – escrito e leitura. 

Outros ✓ Disponibilidade para viagens eventuais. 

Requisitos 
Adicionais 

Escolaridade ✓ Pós-graduação em qualquer área de atuação – 1 ponto, para 
cada curso adicional, até o limite de 2 cursos, com diploma 
reconhecido pelo Ministério da Educação. 

✓ Mestrado em qualquer área de atuação – 2 pontos para cada 
curso adicional até o limite de 2 cursos, com diploma 
reconhecido pelo Ministério da Educação. 

Experiência ✓ Pontuação para experiência adicional ao requisito obrigatório: 

• 02 anos a 2 anos e 11 meses – 2,0 pontos 

• 03 anos a 3 anos e 11 meses – 3,0 pontos 

• 04 anos a 4 anos e 11 meses – 4,0 pontos 

• Acima de 05 anos – 5,0 pontos 

Conhecimentos Requeridos 

✓ Língua Portuguesa: 

• Compreensão e interpretação de textos. Redação e reescritura de frases. Linguagem 
figurada. Sinônimos e antônimos. Sentido próprio e figurado das palavras. Nova ortografia 
oficial e acentuação gráfica. Pontuação. Classes de palavras: flexão de gênero, número e 
grau. Conjugação verbal e vozes verbais. Concordância verbal e nominal. Emprego de 
pronomes pessoais, possessivos, demonstrativos, indefinidos e relativos. Preposições e 
conjunções: emprego e sentido que imprimem às relações que estabelecem. Crase. 
Regência. 

 
✓ Língua Inglesa: 

• Compreensão e Interpretação de texto. 
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✓ Raciocínio Lógico: 

• Conceitos básicos de raciocínio lógico: proposições, valores lógicos das proposições, 
sentenças abertas, tabela verdade, conectivos, proposições simples, proposições 
compostas, tautologia e operação com conjuntos. 

 
✓ Conhecimento Específico: 

• Sistema Tributário Nacional: Princípios Gerais. Das Limitações ao Poder de Tributar. 
Impostos de competência da União. Impostos de competência dos Estados e do Distrito 
Federal. Impostos de competência dos Municípios. Repartição das Receitas Tributárias. 
Imunidades Genéricas e Específicas. 

• Tributos: conceito, espécies e funções. Código Tributário Nacional: Legislação Tributária: 
vigência, aplicação, interpretação e integração. Obrigação Tributária: conceito e espécies. 
Sujeito ativo e passivo da obrigação tributária. Solidariedade; capacidade tributária passiva 
e domicílio tributário. Responsabilidade tributária: responsabilidade por sucessão; 
responsabilidade na fusão, transformação e incorporação; responsabilidade de terceiros; 
responsabilidade por infrações e denúncia espontânea. Crédito Tributário: conceito; 
lançamento – natureza jurídica, legislação aplicável e modalidades; causas de suspensão 

• Fato Gerador: da obrigação principal e da acessória. Aspectos do fato gerador: Aspecto 
material; Base de cálculo; Alíquotas: específica e percentual; fixas e variáveis; progressivas e 
regressivas; alíquota zero.  

• Sistema tributário nacional. Legislação relativa aos impostos, mais especificamente o ICMS 
do Estado de São Paulo; 

• Legislação tributária do estado de São Paulo: RICMS/SP, Decreto 53.051/08, Decreto 
51.624/07, Portaria CAT 18/21. Crédito acumulado de ICMS. Sistema e-CredAc. Substituição 
tributária. Regimes especiais.  da exigibilidade, causas de extinção e causas de exclusão do 
crédito tributário. Administração Tributária: fiscalização, Dívida Ativa e Certidões Negativas. 

Principais Atribuições:  
✓ Prestar suporte técnico especializado à gerência tributária, às gerências de projetos e demais 

áreas da INVEST SÃO PAULO em assuntos tributários. 
✓ Acompanhar a legislação tributária federal e as legislações estaduais e municipais. 
✓ Analisar as necessidades e os efeitos de caráter fiscal relativos a novos investimentos. 
✓ Interagir com órgãos públicos federais, estaduais e municipais ligados à área tributária a fim de 

facilitar novos investimentos. 
✓ Elaborar informativos para potenciais investidores sobre o sistema tributário nacional e 

legislações tributárias estaduais e municipais. 
✓ Apoiar a gerência tributária na elaboração de propostas tributárias visando ao aumento da 

competitividade do Estado na atração de investimentos. 
✓ Fazer análises comparativas da legislação tributária paulista e nacional com a de outros países 

visando a competitividade regional e global. 
✓ Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. 
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Código AIC05/22 

Cargo ANALISTA DE INVESTIMENTOS E COMPETITIVIDADE 

Área de 
Atuação 

Contábil 

Salário R$ 7.169,00 

Local de 
Trabalho 

Escritório da INVESTSP/SP 

Nº DE VAGAS 01 

Requisitos 
Obrigatórios 

 

Escolaridade ✓ Graduação completa em Ciências Contábeis, com diploma 
reconhecido pelo Ministério da Educação.  

✓ Registro no CRC. 

Experiência ✓ Comprovada de, no mínimo, 6 (seis) meses, como profissional 
de nível universitário, atuando em: 

• Elaboração de demonstrativos financeiros, patrimoniais e 
contábeis e 

• Auditorias internas e externas e 

• Prestação de contas financeiras para órgãos de controle 
externo e 

• Folha de Pagamento. 

Idiomas ✓ Inglês intermediário – escrito e leitura. 

Requisitos 
Adicionais 

Escolaridade ✓ Pós-graduação em qualquer área de atuação – 1 ponto, para 
cada curso adicional, até o limite de 2 cursos, com diploma 
reconhecido pelo Ministério da Educação. 

✓ Mestrado em qualquer área de atuação – 2 pontos para cada 
curso adicional até o limite de 2 cursos, com diploma 
reconhecido pelo Ministério da Educação. 

Experiência ✓ Pontuação para experiência adicional ao requisito obrigatório: 

• 02 anos a 2 anos e 11 meses – 2,0 pontos 

• 03 anos a 3 anos e 11 meses – 3,0 pontos 

• 04 anos a 4 anos e 11 meses – 4,0 pontos 

• Acima de 05 anos – 5,0 pontos 

Conhecimentos Requeridos 

✓ Língua Portuguesa: 

• Compreensão e interpretação de textos. Redação e reescritura de frases. Linguagem 
figurada. Sinônimos e antônimos. Sentido próprio e figurado das palavras. Nova ortografia 
oficial e acentuação gráfica. Pontuação. Classes de palavras: flexão de gênero, número e 
grau. Conjugação verbal e vozes verbais. Concordância verbal e nominal. Emprego de 
pronomes pessoais, possessivos, demonstrativos, indefinidos e relativos. Preposições e 
conjunções: emprego e sentido que imprimem às relações que estabelecem. Crase. 
Regência. 
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✓ Língua Inglesa: 

• Compreensão e Interpretação de texto. 
 

✓ Raciocínio Lógico: 

• Conceitos básicos de raciocínio lógico: proposições, valores lógicos das proposições, 
sentenças abertas, tabela verdade, conectivos, proposições simples, proposições 
compostas, tautologia e operação com conjuntos. 

 

✓ Conhecimento Específico: 

• Contabilidade Geral e Avançada: Princípios de Contabilidade; Legislação Aplicável; 
Resoluções CVM, RF, CRC, CPC’s entre outras; Demonstrativos; Escrituração; Patrimônio; 
Inventário; Balanço Patrimonial. Demonstrativo do Resultado do Exercício (DRE); 
Demonstrativo de Mutação do Patrimônio Líquido (DMPL); Demonstrativo do Fluxo de 
Caixa. 

• Princípios de contabilidade internacional IFRS. 

• Princípios de tributação internacional. 

• Auditoria: conceitos e objetivos. Distinção entre auditoria interna, auditoria independente e 
perícia contábil. Procedimentos de auditoria. 

• Normas de auditoria Governamental. 

• Conceitos, regras e demonstrações orçamentárias. 

• Controle patrimonial. 

• Noções de legislação administrativa e tributária. 

• Recolhimento e apuração de impostos (INSS, ISS, IRRF e PIS) para PF e PJ. 

• Conhecimento de movimentação de caixa, contas correntes e tipos de cobrança. 

• Leis nº 4.6404/76. 

• Lei 4.320/64. 

• Lei Complementar Estadual nº. 709/93.  

• Conceitos, regras e demonstrações contábeis. 

• Elaboração e controle sobre Folha de pagamentos. 

• Encargos sociais, e-social e cálculos de tributos sobre folha de pagamento. 

• Gestão de Benefícios. 

• Conhecimentos sobre atribuições da INVESTSP. 

Principais Atribuições:  
✓ Elaborar relatórios gerenciais.  
✓ Elaborar a folha de pagamentos e suas obrigações acessórias, fiscais e benefícios.  
✓ Apoiar e auxiliar o gerente da área Administrativa e Financeira, junto às áreas de finanças, 

contabilidade, orçamento e jurídico, bem como as demais atividades da entidade. 
✓ Acompanhar e incorporar a contabilidade e a prestação de contas de operações e dos escritórios 

da entidade no exterior; 
✓ Elaborar o fluxo de caixa e o acompanhamento financeiro dos contratos de prestação de serviços 

da entidade; 
✓ Desenvolver atividades relativas a:  escrituração contábil / lançamentos contábeis / legislação 

contábil / elaboração das demonstrações financeiras, patrimoniais e contábeis / controle de 
pagamentos / recolhimento de impostos/ cálculos e legislação fiscais / prestação de contas / 
auditorias internas e externas / controle interno / controladoria / manipular sistema contábil 
e/ou ERP / E-social. 

✓ Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. 



 

PROCESSO SELETIVO INVESTSP – 01/2022 

 

 

15 
 

Código AIC06/22 

Cargo ANALISTA DE INVESTIMENTOS E COMPETITIVIDADE 

Área de 
Atuação 

Compras, Contratos, Infraestrutura, Patrimônio e Logística 

Salário R$ 7.169,00 

Local de 
Trabalho 

Escritório da INVESTSP/SP 

Nº DE VAGAS 01 

Requisitos 
Obrigatórios 

 

Escolaridade ✓ Graduação completa em Administração de Empresas, 
Administração Pública, Direito ou Logística, com diploma 
reconhecido pelo Ministério da Educação.  

Experiência ✓ Comprovada de, no mínimo, 6 (seis) meses, como profissional 
de nível universitário, atuando em: 

• Gestão de contratos ou 

• Processos de compras de bens e serviços ou 

• Processos de auditorias e 

• Elaboração de editais para compras e licitações. 

Idiomas ✓ Inglês intermediário – escrito e leitura. 

Requisitos 
Adicionais 

Escolaridade ✓ Pós-graduação em qualquer área de atuação – 1 ponto, para 
cada curso adicional, até o limite de 2 cursos, com diploma 
reconhecido pelo Ministério da Educação. 

✓ Mestrado em qualquer área de atuação – 2 pontos para cada 
curso adicional até o limite de 2 cursos, com diploma 
reconhecido pelo Ministério da Educação. 

Experiência ✓ Pontuação para experiência adicional ao requisito obrigatório: 

• 02 anos a 2 anos e 11 meses – 2,0 pontos 

• 03 anos a 3 anos e 11 meses – 3,0 pontos 

• 04 anos a 4 anos e 11 meses – 4,0 pontos 

• Acima de 05 anos – 5,0 pontos 

Conhecimentos Requeridos 

✓ Língua Portuguesa: 

• Compreensão e interpretação de textos. Redação e reescritura de frases. Linguagem 
figurada. Sinônimos e antônimos. Sentido próprio e figurado das palavras. Nova ortografia 
oficial e acentuação gráfica. Pontuação. Classes de palavras: flexão de gênero, número e 
grau. Conjugação verbal e vozes verbais. Concordância verbal e nominal. Emprego de 
pronomes pessoais, possessivos, demonstrativos, indefinidos e relativos. Preposições e 
conjunções: emprego e sentido que imprimem às relações que estabelecem. Crase. 
Regência. 

 
✓ Língua Inglesa: 

• Compreensão e Interpretação de texto. 
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✓ Raciocínio Lógico: 

• Conceitos básicos de raciocínio lógico: proposições, valores lógicos das proposições, 
sentenças abertas, tabela verdade, conectivos, proposições simples, proposições 
compostas, tautologia e operação com conjuntos. 

 
✓ Conhecimento Específico: 

• Gestão de compras. 

• Noções de Direito Administrativo. 

• Princípios de compras internacionais. 

• Mercado fornecedor de materiais, equipamentos e serviços. 

• Formas de aquisição de bens e serviços. 

• Compras através de internet (pregão eletrônico). 

• Cálculos financeiros para aquisição de materiais e/ou serviços. 

• Gestão de contratos (valores, prazos, vigências, pagamentos, aditamentos etc.). 

• Tratamento diferenciado às microempresas e empresas de pequeno porte (EPP) nas 
compras públicas. Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas. 

• Noções de legislação administrativa, tributária, trabalhista e previdenciária. 

• Técnicas de negociação. 

• Noções de orçamento. 

• Normas de qualidade de produtos (ABNT). 

• Noções de controle de estoque. 

• Fluxo de processos administrativos. 

• Noções de auditoria interna e externa e de processos administrativos auditados. 

• Conciliação bancária. 

• Contas a pagar e receber. 

• Regulamento de Licitações e Contratação de Bens, Serviços e Obras e Alienações da INVEST 
São Paulo, aprovado em 06/07/13 pelo Conselho Deliberativo. 

• Conhecimentos sobre atribuições da INVESTSP. 

Principais Atribuições:  
✓ Desenvolver atividades associadas à Gestão de Compras e Contratos, bem como Infraestrutura, 

Patrimônio e Logística. 
✓ Apoiar na elaboração e publicação de editais e processos de compras de bens e serviços, no 

Brasil e no exterior, nos moldes de compras públicas governamentais para atender exigências 
de órgãos externos nacionais e internacionais de fiscalização e controle. 

✓ Apoiar o gerente da área e demais profissionais da Agência na realização das atividades de: 
compras e licitações / elaboração de editais para compras e licitações / acompanhamento e 
preparação para auditorias internas e externas / controle e gestão de contratos / manutenção 
do patrimônio / controle do inventário físico/ arquivamento de documentos / prestação de 
contas financeiras / atividades administrativas em geral. 

✓ Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. 
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3. INSCRIÇÃO 

3.1. Em atendimento à Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD, as informações inseridas no 

cadastro de inscrição serão utilizadas, exclusivamente, para esta seleção e a divulgação dos 

resultados, assim como as convocações para realização das etapas do processo seletivo 

ocorrerão no site da FAPETEC somente, pelo número de cadastro. Portanto, lembre-se disso 

quando consultar as publicações. 

3.2. A inscrição é realizada mediante preenchimento completo do cadastro eletrônico no site da 

FAPETEC – www.fapetec.org -> Processos Seletivos -> Processo Seletivo INVESTSP - 01/2022 -> 

Ver detalhes -> Edital e Comunicados. 

3.1.1. Para acessar o cadastro eletrônico de inscrição recomenda-se a utilização dos seguintes 

navegadores: Internet Explorer (versão superior a 8) ou Mozila Firefox ou Google Chrome. 

3.3. É vedada a inscrição condicional, a extemporânea ou qualquer forma de inscrição diversa do 

cadastro eletrônico pelo site da FAPETEC.   

3.3.1. A INVESTSP e a FAPETEC não se responsabilizam por inscrição não recebida por motivos de 

ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento das linhas de 

comunicação, problemas com navegadores de internet, bem como outros fatores que 

impossibilitem a transferência de dados. 

3.4. A participação do candidato, com o preenchimento do cadastro eletrônico de inscrição 

implicará no conhecimento e aceitação das normas do Processo Seletivo contidas neste 

Comunicado, Anexos e em outras comunicações a serem divulgadas no site da FAPETEC – 

www.fapetec.org -> Processos Seletivos -> Processo Seletivo INVESTSP - 01/2022, sobre as quais 

não poderá alegar desconhecimento 

3.4.1. As informações prestadas no momento da inscrição são de inteira responsabilidade do 

candidato, dispondo a FAPETEC e/ou a INVESTSP do direito de excluir deste Processo Seletivo 

aquele que não preencher o cadastro eletrônico de forma completa e correta ou que prestar 

informações inverídicas, ainda que constatadas posteriormente.  

3.5. Para preencher o cadastro eletrônico de inscrição é imprescindível o número de Cadastro de 

Pessoa Física (CPF) do candidato.  

3.5.1. Preencha corretamente o nº do CPF, pois uma vez preenchido esse campo, o mesmo não 

poderá ser alterado. 

3.5.2. Se o candidato interromper o preenchimento do cadastro de inscrição antes do término, 

ao retornar deverá digitar seu CPF e código da vaga para recuperar as informações já digitadas.  
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3.5.3. Uma vez finalizado o preenchimento do cadastro eletrônico nenhuma informação 

poderá ser alterada, excluída ou inserida e não serão aceitos pedidos de ajustes, cancelamento 

ou alegação de desconhecimento. Portanto, certifique-se de todas as informações antes de 

inseri-las no sistema e lembre-se que esse cadastro é utilizado para 2ª Etapa – Análise Curricular 

e Documental.  

3.5.4. Havendo interesse, o candidato deve imprimir o cadastro eletrônico antes de sua 

finalização, pois não será possível acessá-lo após a conclusão.  

3.5.5. Após finalização, o sistema enviará para o e-mail cadastrado, a confirmação da inscrição 

com o respectivo número. Esse número deve ser guardado, pois será utilizado para 

acompanhar as publicações, tanto de convocação quanto de resultados. 

3.6. As inscrições somente serão validadas após o pagamento da taxa de inscrição, que deverá 

ocorrer via boleto bancário enviado até 3 dias após a finalização da inscrição.  

3.7. O valor da taxa de inscrição é de R$ 90,00.  

3.7.1. Caso não ocorra o pagamento, o candidato estará automaticamente excluído do processo 

seletivo.  

3.7.2. Qualquer pagamento efetuado após o prazo estabelecido no Anexo I – Cronograma será 

desconsiderado para efeito de inscrição do candidato. 

3.7.3. Não haverá, em hipótese alguma, devolução da importância paga para fins de inscrição, 

exceto se a seleção for totalmente cancelada. 

3.8. Não haverá isenção total ou parcial do valor da taxa de inscrição, exceto para os candidatos 

que se declararem Portadores de Deficiência e os candidatos que se declararem impossibilitados 

de arcar com o pagamento da taxa de inscrição (hipossuficientes) que comprovarem renda 

familiar mensal igual ou inferior a dois salários mínimos, observados os demais requisitos 

estabelecidos neste Comunicado. 

3.9. O interessado que preencher o requisito do subitem anterior e desejar isenção de 

pagamento da taxa de inscrição neste Processo Seletivo deverá preencher o cadastro eletrônico 

de inscrição e enviar, por e-mail, para contato@selecaofapetec.org.br, o formulário de isenção 

de taxa disponibilizado no site da FAPETEC – www.fapetec.org -> Processos Seletivos -> Processo 

Seletivo INVESTSP - 01/2022 -> Ver detalhes -> Edital e Comunicados, devidamente preenchido 

e assinado, com cópias dos comprovantes de renda próprios e de todos os membros da família 

que contribuam para seu sustento e dos seus dependentes legais ou, para os candidatos 

portadores de deficiência, cópia de laudo médico que comprove a sua deficiência. 

3.10. Somente serão aceitos como comprovantes de renda os seguintes documentos:  
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a) Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) – páginas que contenham fotografia, 

identificação e anotação de nenhum ou do último contrato de trabalho e da primeira página, 

anterior e subsequente (com correspondente data de saída anotada no último contrato de 

trabalho ou em branco), ou  

b) Contracheque dos últimos 3 (três) meses ou  

c) No caso de autônomos, contrato de prestação de serviços e/ou declaração de próprio punho 

dos rendimentos correspondentes à prestação de serviços e recibo de pagamento autônomo 

(RPA).  

 

3.10.1 Além da apresentação dos documentos necessários à comprovação da renda familiar ou 

da condição de pessoa com deficiência, o candidato deverá entregar cópia dos seguintes 

documentos:  

a) Documento de identidade do requerente 

b) Cadastro de Pessoa Física (CPF) do requerente 

c) Comprovante de residência em nome do candidato (conta atualizada de luz, água, telefone, 

cartão de crédito ou documento bancário).  

3.11. As informações prestadas no requerimento de isenção, bem como a documentação 

apresentada, serão de inteira responsabilidade do candidato, podendo responder este, a 

qualquer momento, por crime contra a fé pública, o que acarretará em sua eliminação do 

Processo Seletivo. 

3.12. Não será concedida isenção de pagamento de taxa de inscrição ao candidato que:  

a) Omitir informações e/ou torná-las inverídicas 

b) Fraudar e/ou falsificar documentação 

c) Pleitear a isenção, sem apresentar todos os documentos previstos neste Comunicado 

d) Não observar a forma, o local, o prazo e os horários estabelecidos neste Comunicado 

e) Deixar de preencher, de forma completa e correta, o cadastro de inscrição no site da FAPETEC 

3.13. Todos os pedidos de isenção serão analisados e julgados pela equipe técnica da FAPETEC. 

3.14. A relação dos pedidos de isenção deferidos será divulgada conforme Anexo I – Cronograma, 

no site da FAPETEC – www.fapetec.org -> Processos Seletivos -> Processo Seletivo INVESTSP - 

01/2022 -> Ver detalhes -> Edital e Comunicados. 

3.15. Os candidatos que tiverem seus pedidos de isenção indeferidos deverão, para efetivar a 

sua inscrição e continuar participando do Processo Seletivo, efetuar o pagamento da taxa na 

forma e no prazo estabelecido no Anexo I – Cronograma. O não pagamento da taxa de inscrição 

implicará, automaticamente, na sua exclusão do Processo Seletivo. 

3.16. A confirmação da inscrição finalizada será disponibilizada aos candidatos, conforme Anexo 

I – Cronograma, no site da FAPETEC – www.fapetec.org -> Processos Seletivos -> Processo 

Seletivo INVESTSP - 01/2022 -> Ver detalhes -> Edital e Comunicados. 
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3.17.  A qualquer tempo, a INVESTSP poderá determinar a anulação da inscrição, das provas e da 

contratação do candidato, desde que verificada qualquer falsidade nas informações, declarações 

e/ou quaisquer irregularidades na seleção ou nos documentos apresentados. 

3.18. É assegurado à pessoa com deficiência o direito de se inscrever neste processo seletivo, 

desde que as atribuições da vaga pretendida sejam compatíveis com a deficiência de que é 

portador, conforme estabelecido no Decreto Federal nº 3.298, de 20/12/1999, alterado pelo 

Decreto Federal nº 5.296, de 02/12/2004. 

3.19. O candidato que necessitar de atendimento especial para a realização das avaliações 

deverá enviar solicitação para o endereço eletrônico contato@selecaofapetec.org.br, 

especificando a necessidade, juntamente com cópia do laudo médico informando a deficiência 

que possui, com expressa referência ao código correspondente da CID – Classificação 

Internacional de Doenças, a causa da deficiência e o grau ou nível de deficiência, de forma que 

justifique o atendimento especial solicitado. Essa solicitação deve ocorrer dentro do período de 

inscrição, conforme Anexo I – Cronograma. 

3.19.1. Solicitações enviadas em desacordo com o especificado acima ou após o período 

determinado no Anexo I – Cronograma, serão automaticamente indeferidas. 

3.19.2. A solicitação de condições especiais será atendida segundo os critérios de viabilidade e 

de razoabilidade. O candidato será informado, individualmente, via e-mail. 

 

4. ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO 

4.1. Esta seleção será composta das seguintes etapas, na ordem apresentada: 

 

 

 

• Análise Curricular

1ª ETAPA

• Avaliação de 
Conhecimentos 

(prova objetiva e 
discursiva)           

2ª ETAPA

• Entrevista por 
Competências     

3ª ETAPA
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ETAPAS PROCEDIMENTO ELIMINATÓRIA/CLASSIFICATÓRIA 

1ª Análise Curricular  Eliminatória e Classificatória  

2ª 
Avaliação de 

Conhecimentos (prova 
objetiva e discursiva) 

Eliminatória e Classificatória 

3ª 
Entrevista por 
Competências  

Eliminatória e Classificatória 

    

4.2. O detalhamento e informações de cada Etapa da Seleção encontra-se nos anexos publicados 

no site da FAPETEC – www.fapetec.org -> Processos Seletivos -> Processo Seletivo INVESTSP - 

01/2022 -> Ver detalhes -> Edital e Comunicados. 

4.3. Ao candidato só será permitida a realização das avaliações nas respectivas datas e horários 

divulgados no Comunicado de convocação para realização de cada etapa, que será publicado no 

site da FAPETEC – www.fapetec.org -> Processos Seletivos -> Processo Seletivo INVESTSP - 

01/2022 -> Ver detalhes -> Edital e Comunicados, conforme Anexo I – Cronograma. 

4.4. A ausência em qualquer uma das etapas, independentemente do motivo, caracterizará 

desistência do candidato e resultará em sua eliminação automática desta seleção.  

4.5. Não haverá segunda chamada ou repetição de avaliação 

4.6. As despesas relativas à participação do candidato neste Processo Seletivo correrão por conta 

do próprio candidato, não sendo a INVESTSP ou a FAPETEC responsáveis por qualquer custo. 

4.7. A INVESTSP e a FAPETEC não se responsabilizam pela impossibilidade de realização das 

etapas de seleção por motivos de ordem técnica dos computadores, conexão de internet, 

navegadores, queda de energia, bem como outros fatores que impossibilitem a transferência de 

dados e possam comprometer a participação no processo seletivo 

 

5. RESULTADO FINAL DO PROCESSO SELETIVO 

5.1. A nota final no Processo Seletivo será o somatório da nota final de cada uma das etapas, 

sendo que em caso de empate, terá preferência o candidato que obtiver, na ordem apresentada: 

a) Maior nota na entrevista por competências 

b) Maior nota na prova discursiva 

c) Maior nota na prova objetiva 

d) Maior nota na análise curricular e documental  
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5.2.  O resultado final do Processo Seletivo será divulgado por ordem de inscrição, com a 

respectiva classificação, em data definida no cronograma da seleção. 

5.3. O candidato selecionado será convocado pela INVESTSP para admissão, obedecendo ao 

número de vagas oferecidas, conforme item 2. deste Edital. 

5.4. Os candidatos remanescentes comporão um banco de reserva, pelo prazo de até 1 (um) ano, 

prorrogável por igual período a critério da INVESTSP, a contar do resultado final desta seleção, 

por ordem de classificação final, que poderão ser convocados em caso de: 

a) Desistência dos primeiros classificados ou 

b) Demissão dos primeiros classificados ou  

c) Abertura de novas vagas com o perfil exigido neste Edital.  

 

 

6. REQUISITOS PARA CONTRATAÇÃO 

6.1. Ter sido aprovado em todas as etapas do Processo Seletivo, de acordo com critérios e 

classificações definidas. 

6.2. Possuir todos os requisitos exigidos para o exercício do cargo, conforme item 2. deste Edital, 

até a data da publicação do Resultado Final do Processo Seletivo. 

 

Comprovação de escolaridade: 

Diploma/Certificado de Conclusão de Curso (graduação) reconhecido pelo Ministério da 

Educação ou declaração de que o diploma está em fase de elaboração, contendo a data em que 

ocorreu a colação de grau.  

Diploma/Certificado de Conclusão de Curso (pós-graduação) reconhecido pelo Ministério da 

Educação. 

Observações: 

a) O comprovante de conclusão de curso deverá ser expedido por instituição oficial de ensino 

devidamente reconhecida pelo Ministério da Educação, somente sendo aceitas certidões ou 

declarações de instituições nas quais constem todos os dados necessários à sua perfeita 

avaliação.  

b) O documento relacionado a curso realizado no exterior, somente, será considerado quando 

devidamente reconhecido por instituição educacional brasileira, na forma da lei, e deverá vir 

acompanhado pela correspondente tradução efetuada por tradutor juramentado. 

6.3. CTPS – Carteira de Trabalho e Previdência Social.  

6.4. Ter idade mínima de 18 (dezoito) anos completos na data de contratação. 

6.5. Estar em dia com as obrigações eleitorais.  
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6.6. Em caso de candidato do sexo masculino, ter certificado de reservista ou de dispensa de 
incorporação.  

6.7. Não ter sofrido, no exercício de função pública, penalidade incompatível com o cargo a ser ocupado.  

6.8. Apresentar toda a documentação solicitada pela INVESTSP, quando da sua convocação para 
admissão.  

6.9. O candidato que deixar de apresentar, por ocasião da convocação, a documentação exigida para 
comprovação dos requisitos para contratação, no período determinado, estará eliminado do processo. 

O exame médico admissional deverá ser realizado no prazo agendado pela INVESTSP. 

 

7. DISPOSIÇÕES FINAIS 

7.1. Não serão fornecidos atestados, declarações, certificados ou certidões relativas à 

habilitação, classificação ou nota de candidatos nesta seleção. 

7.2. Em caso de alteração dos dados pessoais (nome, endereço, telefone para contato) 

constantes cadastro de Inscrição, o candidato deverá comunicar imediatamente a FAPETEC e 

solicitar a correção. 

7.3. Os itens deste Comunicado poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou 

acréscimos enquanto não consumada a providência ou evento que lhes disser respeito, 

circunstância que será mencionada em Comunicado ou aviso a ser publicado no site da FAPETEC 

– www.fapetec.org -> Processos Seletivos -> Processo Seletivo INVESTSP - 01/2022 -> Ver 

detalhes -> Edital e Comunicados. 

7.4. A INVESTSP e a FAPETEC não se responsabilizam por quaisquer cursos, textos, apostilas e 

outras publicações referentes a este Processo Seletivo. 

7.5. A inexatidão das declarações, as irregularidades de documentos ou de outra natureza, 

ocorridas no decorrer da seleção, mesmo que só verificada posteriormente, eliminará o 

candidato do processo seletivo, anulando-se todos os atos e efeitos decorrentes da sua inscrição. 

7.6. As ocorrências não previstas neste Comunicado ou os casos duvidosos serão resolvidas, em 

caráter irrecorrível, pela Comissão Coordenadora do Processo Seletivo da INVESTSP e da 

FAPETEC. 

São Paulo, 09 de janeiro de 2022.  

                                                                                                       INVESTE SÃO PAULO  
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