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UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
UNIDADES UNIVERSITÁRIAS
FACULDADE DE ARQUITETURA
E URBANISMO
Universidade de São Paulo
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo
Edital ATAC 025/2014
CONVOCAÇÃO
Referente ao Edital ATAC 059/2013
As provas do concurso público de títulos e provas para
provimento de um cargo de Professor Titular, em RDIDP, referência MS-6, cargo/claro código nº 222.291, em decorrência
da aposentadoria do Prof. Dr. Khaled Ghoubar, junto à área de
conhecimento de Tecnologia da Arquitetura e do Urbanismo do
Departamento de Tecnologia da Arquitetura da FAUUSP, no qual
está inscrito a candidata: Rosaria Ono - Proc. nº 2014.1.385.16.1
e processo de abertura nº 2013.1.1714.16.8, terá início no dia
03 de Setembro de 2014, com instalação às 12h00. Integram
a Comissão Julgadora, como membros titulares os Professores
Titulares: Silvio Soares Macedo, ativo do Departamento de Projeto e Presidente da referida Comissão; Ricardo Toledo Silva, aposentado do Departamento de Tecnologia da Arquitetura, ambos
da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo; Francisco Ferreira
Cardoso, ativo do Departamento de Engenharia de Construção
Civil da Escola Politécnica; Carlos Alberto Ferreira Martins, ativo
do Instituto de Arquitetura e Urbanismo, todos da Universidade
de São Paulo e Teresa Frederica Tojal de Valsassina Heitor, ativa
do Departamento de Engenharia Civil e Arquitetura do Instituto
Superior Técnico de Lisboa, Portugal; e como membros suplentes, os Professores Titulares: Alex Kenya Abiko, ativo da Escola
Politécnica e Hugo Massaki Segawa, ativo do Departamento
de História da Arquitetura e Estética do Projeto da Faculdade
de Arquitetura e Urbanismo, ambos da Universidade de São
Paulo. Pelo presente, ficam convocados os membros titulares
da Comissão Julgadora e a candidata para o início das provas a
serem realizadas no prédio da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, no "campus" da Cidade
Universitária "Armando de Salles Oliveira".
Assistência Técnica Acadêmica da Faculdade de Arquitetura
e Urbanismo da Universidade de São Paulo.

FACULDADE DE ECONOMIA,
ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE
DE RIBEIRÃO PRETO
EDITAL DE ABERTURA DE VAGAS PARA ALUNOS ESPECIAIS
DISCIPLINAS DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM
ADMINISTRAÇÃO DE ORGANIZAÇÕES NO 3º TRIMESTRE DE
2014
EDITAL FEA-RP Nº 020/2014
O Programa de Pós-Graduação em Administração de Organizações – PPGAO e a Comissão de Pós-Graduação – CPG,
da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de
Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo – FEA-RP/USP,
tendo em vista a Portaria FEA-RP 23/2014, tornam pública a
abertura de inscrições para alunos especiais nas disciplinas do
3º trimestre letivo de 2014, mediante as condições estabelecidas
neste Edital.
1. DAS INSCRIÇÕES
1.1. As inscrições serão realizadas de 23 a 31 de julho de
2014, pela internet no sítio http://www.fearp.usp.br/cpg/ppgao/
index.php/pt/processo-de-selecao/546-alunos-especiais ou pessoalmente no Serviço de Pós-Graduação da FEA-RP/USP, Sala
44 do Bloco B2, de segunda a sexta-feira (exceto feriados e
recessos), das 08h30 às 12h00 e das 13h30 às 17h30.
1.2. Para efetuar a inscrição, o candidato deverá anexar na
inscrição eletrônica ou apresentar pessoalmente ou, ainda, por
terceiros, com procuração caso a ficha tenha que ser assinada
pelo terceiro, os seguintes documentos:
1.2.1. Ficha de inscrição devidamente preenchida, disponível no sítio http://www.fearp.usp.br/cpg/ppgao/index.php/pt/
processo-de-selecao/546-alunos-especiais (uma por disciplina);
1.2.2. Cópia simples da cédula de identidade;
1.2.3. Comprovante de pagamento da taxa de inscrição, no
valor de R$ 50,00 por disciplina, por meio de depósito em nome
da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de
Ribeirão Preto (CNPJ é 63.025.530/0094-03), agência do Banco
do Brasil S.A., conta 130.160-8 e agência 1964-X.
1.3. Podem ser isentos do pagamento da taxa de matrícula
os candidatos cuja situação econômica lhes impeça o atendimento da exigência ou nas hipóteses previstas em lei. No caso
de indisponibilidade econômica o candidato deverá submeter
pessoalmente requerimento justificado, com comprovante(s) de
insuficiência de recursos financeiros para o pagamento até o dia
28 de julho de 2014, para análise da Coordenação do Programa.
Nos casos previstos em lei, deverá ser apresentado requerimento
indicando a base legal e os devidos documentos comprobatórios
de cumprimento dos requisitos da lei.
1.4. É vedada em qualquer hipótese a inscrição condicional.
2. DOS LIMITES DE MATRÍCULAS
2.1. Em caso de aprovação como aluno especial, os candidatos poderão se matricular em até três disciplinas ao ano do Programa de Pós-Graduação em Administração de Organizações.
3. DAS VAGAS
3.1. As disciplinas oferecidas, suas programações e vagas
disponíveis são as seguintes:
RAD5005 - Administração de Pesquisa e Desenvolvimento
na Empresa: oferecimento de 11/09 a 06/11/2014, às quintasfeiras, das 13h30 às 18h30, 10 vagas;
RAD5009 - Política de Negócios no Varejo: oferecimento de
08/09 a 10/11/2014, às segundas-feiras, das 08h00 às 13h00,
5 vagas;
RAD5012 - Relacionamentos Interorganizacionais - : oferecimento de 09/09 a 11/11/2014, às terças-feiras, das 08h00 às
13h00, 3 vagas;
RAD5017 - Estatística II: oferecimento de 12/09 a
07/11/2014, às sextas-feiras, das 13h30 às 18h30, 5 vagas;
RAD5020 - Comportamento Humano no Trabalho - : oferecimento de 08/09 a 10/11/2014, às segundas-feiras, das 13h30
às 18h30, 2 vagas;
RAD5032 - Internacionalização de Empresas e Inovação:
oferecimento de 10/09 a 05/11/2014, às quartas-feiras, das
13h30 às 18h30, 5 vagas;
RAD5033 - Marketing de Serviços: Relação entre Empresas
e Varejo: oferecimento de 11/09 a 06/11/2014, às quintas-feiras,
das 08h00 às 13h00, 5 vagas;
RAD5043 - Empreendedorismo e Inovação: oferecimento
dias 12, 15, 16 e 17/09/2014, e última aula em outubro a agendar, das 08h00 às 13h00 e das 13h30 às 18h30, 5 vagas;
RAD5048 - Economia de Empresas e da Estratégia: oferecimento de 09/09 a 11/11/2014, às terças-feiras, das 13h30 às
18h30, 8 vagas.
3.2. As disciplinas somente serão oferecidas caso atinjam
o número mínimo de alunos matriculados conforme o Regulamento do Programa, incluindo alunos especiais. Caso o número
mínimo de alunos não seja atingido, a disciplina será automaticamente cancelada, bem como a inscrição do interessado. Não
haverá devolução das taxas de inscrição.
4. DA SELEÇÃO
4.1. A seleção será realizada mediante avaliação de desempenho do candidato em prova escrita objetiva elaborada e
corrigida pelo professor responsável pela disciplina no período,
com base na bibliografia indicada abaixo:
RAD5005 - Administração de Pesquisa e Desenvolvimento
na Empresa: - PORTO, G. S. (Org.). Gestão da Inovação e
Empreendedorismo. 1. ed. Rio de Janeiro: Elsevier / Campus,
2013. 364p.

Diário Oficial Poder Executivo - Seção I
RAD5009 - Política de Negócios no Varejo: - MERLO, E.
M. org. Administração de varejo, LTC: Rio de Janeiro, 2011.
Capítulos 1 a 10.
RAD5012 - Relacionamentos Interorganizacionais - :
Besanko, D.; Dranove, D.; Shanley, M., A Economia da Estratégia.
5ª Edição. 2012, Bookman. P. 577. Capítulos 01 a 15.
RAD5017 - Estatística II: STEVENSON, William J. Estatística
Aplicada a Administração. São Paulo : Ed Harbra, 2001.
RAD5020 - Comportamento Humano no Trabalho: Robbins,
Judge e Sobral. Comportamento Organizacional. 14a edição.
PEARSON.
RAD5032 - Internacionalização de Empresas e Inovação:
TIDD, J; BESSANT, J.; PAVITT, K. Gestão da Inovação. 3ª. Porto
Alegre: Bookman, 2008.
RAD5033 - Marketing de Serviços: Relação entre Empresas
e Varejo: Groonros, C. Marketing - Gerenciamento e Serviços, RJ:
Campus, 2009. Capítulos 1, 2, 3, 7, 10, 12 e 14.
RAD5043 - Empreendedorismo e Inovação: Bessant, J.; Tidd,
J. Inovação e Empreendedorismo. Porto Alegre: Bookman, 2009.
RAD5048 - Economia de Empresas e da Estratégia - : Pindyck, R. S. Introdução à Microeconomia. São Paulo, 2005.
4.2. O conteúdo da prova estará vinculado aos conhecimentos mínimos necessários para o acompanhamento da disciplina.
Para ser considerado aprovado, o candidato precisa obter nota
igual ou superior a 7 (sete). O critério de desempate será o de
maior idade do candidato.
4.3. As datas e horários das provas, bem como a previsão de
divulgação dos resultados estão indicados no Anexo A.
4.4. As provas serão realizadas nas dependências da FEA-RP
e os locais de aplicação serão divulgados até o dia 1 de agosto
de 2014, no sítio http://www.fearp.usp.br/cpg/ppgao/index.php/
pt/processo-de-selecao/546-alunos-especiais.
4.5. A divulgação dos resultados será realizada no sítio
http://www.fearp.usp.br/cpg/ppgao/index.php/pt/processo-deselecao/546-alunos-especiais.
5. DOS RECURSOS
5.1. Os candidatos poderão observar as provas e interpor
recurso referente às questões no Serviço de Pós-Graduação no
prazo estipulado no cronograma do Anexo A. As provas não
poderão ser retiradas do local.
5.2. Deverá ser elaborado um recurso escrito por questão,
com identificação do nome do candidato, da questão, a resposta
apresentada e os fundamentos do recurso.
5.3. O resultado final após os recursos serão divulgados
também conforme datas do Anexo A.
6. DA MATRÍCULA
6.1. Os candidatos aprovados deverão apresentar pessoalmente ou por terceiros, no Serviço de Pós-Graduação e
nos períodos indicados no Anexo A, de segunda a sexta-feira
(exceto feriados e recessos), das 08h30 às 12h00 e das 13h30 às
17h30, os seguintes documentos para efetivação da matrícula,
respeitando-se o limite estabelecido no item 2.1.:
6.1.1. Original e cópia simples da certidão de nascimento
ou de casamento;
6.1.2. Original da cédula de identidade;
6.1.3. Original e cópia simples do diploma (frente e verso)
ou certificado de conclusão de curso de graduação, contendo a
data de colação de grau realizada.
ANEXO A – CRONOGRAMA GERAL DO PROCESSO SELETIVO DE ALUNOS ESPECIAIS
INSCRIÇÕES: de 23 a 31/07/2014
RESULTADO PRELIMINAR: 25/08/2014
RECURSOS: 27/08/2014
RESULTADO FINAL: até 01/09/2014
RAD5005 - Administração de Pesquisa e Desenvolvimento
na Empresa
Prova: 11/08/2014, das 14h00 às 15h40
Matrícula: de 02 a 11/09/2014
RAD5009 - Política de Negócios no Varejo
Provas: 19/08/2014, das 10h00 às 12h00
Matrícula: de 02 a 08/09/2014
RAD5012 - Relacionamentos Interorganizacionais
Prova: 05/08/2014, das 11h00 às 13h00
Matrícula: de 02 a 09/09/2014
RAD5017 - Estatística II
Prova: 06/08/2014, das 14h00 às 15h30
Matrícula: de 02 a 12/09/2014
RAD5020 - Comportamento Humano no Trabalho
Prova: 06/08/2014, das 09h00 às 11h00
Matrícula: de 02 a 08/09/2014
RAD5032 - Internacionalização de Empresas e Inovação
Prova: 12/08/2014, das 15h00 às 16h00
Matrícula: de 02 a 10/09/2014
RAD5033 - Marketing de Serviços: Relação entre Empresas
e Varejo
Prova: 11/08/2014, das 10h00 às 12h00
Matrícula: de 02 a 11/09/2014
RAD5043 Empreendedorismo e Inovação
Prova: 12/08/2014, das 14h00 às 15h00
Matrícula: de 02 a 11/09/2014
RAD5048 - Economia de Empresas e da Estratégia
Prova: 07/08/2014, das 10h00 às 11h00
Matrícula: de 02 a 09/09/2014

INSTITUTO DE BIOCIÊNCIAS
Edital IB/AAcad/17/2014
Convocação
O Instituto de Biociências da USP convoca Tábita Hünemeier
a comparecer ao Serviço de Pessoal, Prédio da Administração,
Rua do Matão, Travessa 14, 321, Cidade Universitária, São Paulo,
no prazo de cinco dias úteis, a partir da data desta publicação,
das 9h às 11h ou das 14h às 16h, munido de todos os documentos para dar andamento à sua nomeação como Professor Doutor,
Ref. MS-3.1, em RDIDP, conforme Edital IB/AAcad/34/2013 de
Abertura de Inscrição ao Concurso Público de Títulos e Provas
para provimento de um cargo de Professor Doutor, publicado no
Diário Oficial do Estado de São Paulo em 05 de outubro de 2013
e Edital IB/AAcad/16/2014 – Comunicado de Resultado Final e
Homologação pela Congregação em 27/06/2014.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
REITORIA
PRÓ-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO
UNIVERSITÁRIO
Diretoria Geral de Recursos Humanos
DIVISÃO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
Fica convocado(a) para comparecer na UNICAMP o(a)
candidato(a) classificado(a) no Concurso Público, Edital de
Abertura 21/2014, para preenchimento da função especificada:
PAEPE - Profissional da Tecnologia Informação e Comunicação
- junto à Unicamp. Classif. - Nome 1º - ROBERTO FERREIRA
LAURETTI.
O(a) candidato(a) deverá comparecer impreterivelmente
dia 29 de Julho de 2014 às 13:30 horas, na Divisão de Planejamento e Desenvolvimento, Prédio III da Reitoria - Campus da
Unicamp, Cidade Universitária, Zeferino Vaz, em Barão Geraldo
- Campinas - SP, para tratar de assunto referente à admissão e
apresentar a lista de documentos disponível no site: http://www.
dgrh.unicamp.br/produtos-e-servicos/contratacao, bem como os
documentos solicitados no item 8.2 do edital de abertura.
O não comparecimento do(a) candidato(a) no prazo estabelecido será considerado como desistência por parte do(a)
interessado(a).
DIVISÃO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
Fica convocado(a) para comparecer na UNICAMP o(a)
candidato(a) classificado(a) no Concurso Público, Edital de Abertura 9/2014, para preenchimento da função especificada: PAEPE
- Profissional para Assuntos Universitários - junto à Unicamp.
Classif. - Nome 2º - RODOLFO CESAR GOMES DE PAIVA.

O(a) candidato(a) deverá comparecer impreterivelmente
dia 29 de Julho de 2014 às 13:30 horas, na Divisão de Planejamento e Desenvolvimento, Prédio III da Reitoria - Campus da
Unicamp, Cidade Universitária, Zeferino Vaz, em Barão Geraldo
- Campinas - SP, para tratar de assunto referente à admissão e
apresentar a lista de documentos disponível no site: http://www.
dgrh.unicamp.br/produtos-e-servicos/contratacao, bem como os
documentos solicitados no item 8.2 do edital de abertura.
O não comparecimento do(a) candidato(a) no prazo estabelecido será considerado como desistência por parte do(a)
interessado(a).
DIVISÃO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
Fica convocado(a) para comparecer na UNICAMP o(a)
candidato(a) classificado(a) no Processo Seletivo Público, Edital
de Abertura 31/2013, para preenchimento da função especificada: PAEPE - Profissional para Assuntos Administrativos - junto à
Unicamp. Classif. - Nome 9º - THIAGO PINHEIRO ROSA.
O(a) candidato(a) deverá comparecer impreterivelmente
dia 29 de Julho de 2014 às 13:30 horas, na Divisão de Planejamento e Desenvolvimento, Prédio III da Reitoria - Campus da
Unicamp, Cidade Universitária, Zeferino Vaz, em Barão Geraldo
- Campinas - SP, para tratar de assunto referente à contratação e
apresentar a lista de documentos disponível no site: http://www.
dgrh.unicamp.br/produtos-e-servicos/contratacao, bem como os
documentos solicitados no item 8.2 do edital de abertura.
O não comparecimento do(a) candidato(a) no prazo estabelecido será considerado como desistência por parte do(a)
interessado(a).
DIVISÃO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
Fica convocado(a) para comparecer na UNICAMP o(a)
candidato(a) classificado(a) no Processo Seletivo Público, Edital
de Abertura 69/2012, para preenchimento da função especificada: PAEPE - Técnico em equipamentos médicos e odontológicos
- junto à Unicamp. Classif. - Nome 5º - WAGNER HERBERT
GAZETA.
O(a) candidato(a) deverá comparecer impreterivelmente
dia 29 de Julho de 2014 às 13:30 horas, na Divisão de Planejamento e Desenvolvimento, Prédio III da Reitoria - Campus da
Unicamp, Cidade Universitária, Zeferino Vaz, em Barão Geraldo
- Campinas - SP, para tratar de assunto referente à contratação e
apresentar a lista de documentos disponível no site: http://www.
dgrh.unicamp.br/produtos-e-servicos/contratacao, bem como os
documentos solicitados no item 8.2 do edital de abertura.
O não comparecimento do(a) candidato(a) no prazo estabelecido será considerado como desistência por parte do(a)
interessado(a).
DIVISÃO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
Fica convocado(a) para comparecer na UNICAMP o(a)
candidato(a) classificado(a) no Concurso Público, Edital de
Abertura 26/2014, para preenchimento da função especificada:
PAEPE - Médico - junto à Unicamp. Classif. - Nome 4º - FABIO
BITTENCOURT CONTIPELLI .
O(a) candidato(a) deverá comparecer impreterivelmente
dia 29 de Julho de 2014 às 13:30 horas, na Divisão de Planejamento e Desenvolvimento, Prédio III da Reitoria - Campus da
Unicamp, Cidade Universitária, Zeferino Vaz, em Barão Geraldo
- Campinas - SP, para tratar de assunto referente à contratação e
apresentar a lista de documentos disponível no site: http://www.
dgrh.unicamp.br/produtos-e-servicos/contratacao, bem como os
documentos solicitados no item 8.2 do edital de abertura.
O não comparecimento do(a) candidato(a) no prazo estabelecido será considerado como desistência por parte do(a)
interessado(a).
DIVISÃO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
Fica convocado(a) para comparecer na UNICAMP o(a)
candidato(a) classificado(a) no Concurso Público, Edital de
Abertura 11/2014, para preenchimento da função especificada:
PAEPE - Tecnólogo - junto à Unicamp. Classif. - Nome 1º - DANIEL
AUGUSTO CAMARGO BUENO.
O(a) candidato(a) deverá comparecer impreterivelmente
dia 29 de Julho de 2014 às 13:30 horas, na Divisão de Planejamento e Desenvolvimento, Prédio III da Reitoria - Campus da
Unicamp, Cidade Universitária, Zeferino Vaz, em Barão Geraldo
- Campinas - SP, para tratar de assunto referente à admissão e
apresentar a lista de documentos disponível no site: http://www.
dgrh.unicamp.br/produtos-e-servicos/contratacao, bem como os
documentos solicitados no item 8.2 do edital de abertura.
O não comparecimento do(a) candidato(a) no prazo estabelecido será considerado como desistência por parte do(a)
interessado(a).
DIVISÃO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
Fica convocado(a) para comparecer na UNICAMP o(a)
candidato(a) classificado(a) no Concurso Público, Edital de Abertura 9/2014, para preenchimento da função especificada: PAEPE
- Profissional para Assuntos Universitários - junto à Unicamp.
Classif. - Nome 1º - MICHELLY CRISTIANE PALUDO.
O(a) candidato(a) deverá comparecer impreterivelmente
dia 29 de Julho de 2014 às 13:30 horas, na Divisão de Planejamento e Desenvolvimento, Prédio III da Reitoria - Campus da
Unicamp, Cidade Universitária, Zeferino Vaz, em Barão Geraldo
- Campinas - SP, para tratar de assunto referente à admissão e
apresentar a lista de documentos disponível no site: http://www.
dgrh.unicamp.br/produtos-e-servicos/contratacao, bem como os
documentos solicitados no item 8.2 do edital de abertura.
O não comparecimento do(a) candidato(a) no prazo estabelecido será considerado como desistência por parte do(a)
interessado(a).
DIVISÃO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
A Diretoria Geral de Recursos Humanos, através da Divisão
de Planejamento e Desenvolvimento, torna pública a eliminação
de LIZANDRA NALLIN, inscrito sob nº 51, aprovado em 28º lugar,
no Processo Seletivo Público para a função de PAEPE - Profissional da Educação Básica do Edital de Abertura 14/2013 - junto
à UNICAMP, por não atender o item 8.4 do mesmo edital - O
candidato será considerado desistente e excluído tacitamente
deste Processo Seletivo Público quando não comparecer às
convocações na data estabelecida ou manifestar sua desistência
por escrito.

SECRETARIA GERAL
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
FACULDADE DE CIÊNCIAS APLICADAS
EDITAL 12/2014 – CONVOCAÇÃO PARA PROVAS
Concurso Público de Provas e Títulos para provimento de
1 (um) cargo de Professor Doutor, nível MS-3.1, em RTP, com
opção preferencial para o RDIDP, na área de Núcleo Básico Geral
Comum, nas disciplinas NC010 – Cinema e Percepção Pública
da Ciência e NC200 – Epistemologia e Filosofia da Ciência, da
Faculdade de Ciências Aplicadas da Universidade Estadual de
Campinas.
O Concurso de que trata este Edital terá início às 08h00min
do dia 25 de Agosto de 2014, na Sala UL80 (Ensino II – Bloco
Verde – 1º. Andar), da Faculdade de Ciências Aplicadas, em
Limeira/SP, com o seguinte calendário fixado para realização
das provas:
Dia: 25 de Agosto de 2014 (Segunda-feira)
- A partir das 08h00min: Prova Escrita, de caráter classificatório;
- Após 08h30min: Prova Específica, em sessão reservada;
- Sorteio do Ponto para Prova Didática: ao final da Prova
Escrita.
Dia: 26 de Agosto de 2014 (Terça-feira)
- A partir das 08h30min: Prova de Títulos, em sessão
reservada;
- 24 horas após o Sorteio do Ponto para Prova Didática:
Sorteio da Ordem de Apresentação para Prova Didática;
- Prova Didática: imediatamente após o Sorteio da Ordem
de Apresentação;
- Prova de Arguição: após a Prova Didática;
- Divulgação do Resultado Final: após a Prova de Arguição.
A Comissão Julgadora estará constituída pelos seguintes
Professores Doutores: Titulares: Rafael de Brito Dias, Marcelo
Knobel, Susana Oliveira Dias, Dália Rosenthal e Antonio Carlos

terça-feira, 22 de julho de 2014
Queiroz do Ó Filho; Suplentes: João José Rodrigues Lima de
Almeida, Oswaldo Bueno Amorim Filho e Werther Holzer.
Ficam, pelo presente Edital, convocados os membros da
Comissão Julgadora e os seguintes candidatos inscritos: Márcio
Barreto, Maurício Garcia Chiarello e Erickson Cristiano dos
Santos.
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
FACULDADE DE CIÊNCIAS APLICADAS
EDITAL DE RETIFICAÇÃO
Retificando o Edital publicado no DOE de 16-07-2014, página 140, Seção I, referente ao calendário de provas do Concurso
Público de Provas e Títulos para provimento de um cargo de Professor Doutor, nível MS-3.1, em RTP, com opção preferencial para
o RDIDP, na área de Engenharia, nas disciplinas LE403 e ER900,
da Faculdade de Ciências Aplicadas da Universidade Estadual de
Campinas (Proc. Nº 36-P-33731/13).
Onde Constou:
“A Comissão Julgadora estará constituída pelos seguintes
Professores Doutores: Titulares: Peter Alexander Bleinroth Schulz,
Luciano Allegretti Mercadante, Andréa Regina Martins Fontes,
Edwin Vladimir Cardoza Galdamez e Eliana de Toledo Ishibashi;
Suplentes: Milton Shoiti Misuta, Alcides José Scaglia e João
Alberto Camarotto.”
Constar:
“A Comissão Julgadora estará constituída pelos seguintes
Professores Doutores: Titulares: Selma Lancman, Andréa Regina
Martins Fontes, Edwin Vladimir Cardoza Galdamez, Luciano Allegretti Mercadante e Eliana de Toledo Ishibashi; Suplentes: João
Alberto Camarotto, Milton Shoiti Misuta e Alcides José Scaglia.”
Os demais itens permanecem inalterados.

UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA
UNIDADES UNIVERSITÁRIAS
CAMPUS DE ARARAQUARA
Faculdade de Ciências e Letras
EDITAL Nº 41/2014 – FCL/CAr
Acham-se abertas, nos termos do Despacho nº 197/2014PRAd de 11/7/2014, publicado em 12/7/2014 e com base nas
Resoluções UNESP nº 6/2002, 89/2003 e alterações posteriores,
as inscrições ao concurso público de Provas e Títulos para
contratação de 1 (um) PROFESSOR SUBSTITUTO, por prazo
determinado, em caráter emergencial para atender excepcional
interesse público, no período relativo ao 2º semestre letivo de
2014, e pelo prazo máximo de 5 (cinco) meses, em 12 horas
semanais de trabalho, sob o regime jurídico da CLT e legislação
complementar, na disciplina: Introdução à Estatística Econômica,
junto ao Departamento de Economia da Faculdade de Ciências e
Letras do Câmpus de Araraquara.
O contratado deverá ministrar aulas nos períodos diurno e/
ou noturno, dependendo das necessidades do Departamento.
1. REMUNERAÇÃO
1.1. O salário de Professor Substituto é de R$ 769,48, correspondente à referência MS-1, em 12 horas semanais.
OBS: Caso o candidato tenha o título de Mestre (ref. MS-2),
Doutor (ref. MS-3.1) ou de Livre-Docente (ref. MS-5.1) o salário
será de: R$ 1.138,28, R$ 1.592,11 e R$ 1.824,66, respectivamente.
Por tratar-se de contratação em caráter emergencial e
temporária, ainda que o candidato venha a obter titulação
acadêmica superior após a assinatura do contrato, esta não será
considerada para fins de aumento salarial.
2. INSCRIÇÕES
2.1. As inscrições serão recebidas, em dias úteis, no período
de 23-7-2014 a 29-07-2014, no horário das 8h30min às 11h e
das 14h às 16h30min, na Seção Técnica de Comunicações, sito à
Rodovia Araraquara-Jaú, km 1, Araraquara-SP.
2.2. O candidato que tiver interesse na redução da taxa de
inscrição deverá se inscrever nos 2 (dois) primeiros dias do período de inscrição, satisfeitas as exigências do item 5.
2.3. Não serão recebidas inscrições por via postal ou
internet.
3. CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO
3.1. Poderão inscrever candidatos graduados em curso de
nível superior que tenham, no mínimo, bacharelado em Economia ou áreas afins e estejam cursando Mestrado em Economia
ou áreas afins. Se o candidato possuir o título de mestre ou
doutor, deverá ser em Economia ou áreas afins. A qualificação
necessária à inscrição para o concurso será demonstrada por
estudos, em nível de graduação, na área do conhecimento à
qual se integra a disciplina ou conjunto de disciplinas objeto
do concurso.
3.1.1. Os diplomas de graduação com validade nacional ou
os obtidos no exterior serão aceitos para fins de inscrição;
3.1.1.1. Os diplomas de graduação obtidos no exterior
deverão estar revalidados por Universidades Públicas, atendendo
os termos do artigo 48 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional – LDB nº 9.394/1996;
3.1.2. Os diplomas de Mestrado e de Doutorado serão
aceitos, quando obtidos em cursos de pós-graduação recomendados pela CAPES e autorizados pelo Conselho Nacional de
Educação (CNE);
3.1.3. Os diplomas de Mestrado e de Doutorado obtidos no
exterior serão aceitos, desde que estejam reconhecidos e registrados por universidades que possuam cursos de pós-graduação
recomendados pela CAPES e autorizados pelo Conselho Nacional de Educação (CNE).
3.2. O candidato estrangeiro poderá inscrever-se no concurso público com passaporte, entretanto, por ocasião da
contratação deverá apresentar a cédula de identidade com visto
temporário com prazo de validade compatível. Caso ainda não
possua, deverá apresentar no prazo de 30 (trinta) dias, cópia
simples do protocolo do pedido do visto temporário.
3.3. Não registrar antecedentes criminais.
3.4. Estar com o CPF regularizado.
4. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A INSCRIÇÃO
4.1. Requerimento dirigido ao Diretor da Unidade, indicando
nome completo, número da cédula de identidade, data de nascimento, filiação, naturalidade, estado civil, residência, profissão e
endereço eletrônico, instruindo-o com os seguintes documentos,
cópias simples:
4.1.1. cédula de identidade e no caso de candidato estrangeiro: cédula de identidade de estrangeiro com visto temporário
e na falta desta, o passaporte;
4.1.2. comprovante de estar em dia com as obrigações
militares, quando do sexo masculino;
4.1.3. comprovante de estar quite com a Justiça Eleitoral;
4.1.4. comprovante de graduação em curso superior e comprovante de matrícula no mestrado, de acordo com o item 3.1.
Se for o caso comprovante do título de Mestre e/ou Doutor ou
cópia da ata de defesa da tese, condicionada a apresentação do
título homologado, na ocasião da contratação.
4.2. Os candidatos deverão apresentar comprovante de
recolhimento da taxa de inscrição, no valor de R$ 75,00, efetuado na Seção Técnica de Finanças.
4.3. Curriculum vitae (modelo plataforma Lattes) das atividades realizadas, em 3 (três) vias, sendo uma delas devidamente
documentada (inclusive com o histórico escolar - graduação e
pós-graduação do candidato) no qual sejam indicados os trabalhos publicados e todas as demais informações que permitam
cabal avaliação do mérito do candidato.
4.4. No caso de inscrição por procuração devem ser apresentados os documentos de mandato, de identidade do procurador e cópia simples daqueles relacionados nos itens 4.1. ao 4.3.
4.5. O candidato estrangeiro fica dispensado das exigências
contidas nos subitens 4.1.2 e 4.1.3.
Obs: Os modelos de requerimento e de declarações a serem
preenchidos e assinados pelo candidato para fins de inscrição
estarão disponíveis no endereço eletrônico http://www.fclar.
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