222 – São Paulo, 124 (138)
ENDEREÇO: RUA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA, 4301 – MANDAQUI - SÃO PAULO – SP
RELAÇÃO DE CANDIDATOS
Nº DE CLASSIFICAÇÃO FINAL NOME RG
198º-ROSELI CARTELARI NOBREGA-14.234.483-7
202º-LIZETE ALVES MOREIRA-25.322.955-8
LOCAL DE TRABALHO: CONJUNTO HOSPITALAR DO MANDAQUI
Endereço: RUA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA, 4301 – MANDAQUI – SÃO PAULO - SP
RELAÇÃO DE VAGAS: 1 (um) cargo – efetivo
COORDENADORIA DE SERVIÇOS DE SAÚDE
CONCURSO PÚBLICO: MÉDICO I
ESPECIALIDADE: PSIQUIATRIA
I.E Nº. 001/2014
EDITAL N° 121/14
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ANUÊNCIA
A Comissão Especial de Concurso Público autorizada pela
Coordenadoria de Serviços de Saúde da Secretaria de Estado da
Saúde, e instituída pela portaria 001/2014, publicada em DOE
de 17/01/2014, convoca os candidatos habilitados no Concurso
Público para a classe de MÉDICO I especialidade PSIQUIATRIA
realizado para o CAISM Philippe Pinel, a comparecerem em data
e local abaixo mencionadas, a fim de manifestarem interesse
pelas vagas oferecidas.
O candidato deverá comparecer 15 (quinze) minutos antes
do horário estabelecido neste edital, munido de cópia e original
do Registro Geral – (RG).
Na impossibilidade de seu comparecimento, poderá fazer-se
representar por procurador legalmente constituído;
Caso do parágrafo anterior deve ser apresentado os originais do instrumento do mandato que ficará retido na unidade
alem do documento de identidade do procurador.
O candidato que não estiver presente no momento da
chamada, ao chegar terá preferência sobre os demais ainda não
convocados pela mesa, desde que esteja melhor classificado e
ainda haja vaga.
Antes do inicio dos trabalhos, a mesa que os presidir fornecerá os esclarecimentos e determinara orientação a ser seguida
no seu decorrer.
ESQUEMA DE CONVOCAÇÃO
DATA: 06/08/2014
HORÁRIO: 11h00
LOCAL: CAISM PHILIPPE PINEL
ENDEREÇO: AV. RAIMUNDO PEREIRA DE MAGALHÃES,
5214 – PIRITUBA – SÃO PAULO – SP - ANFITEATRO
RELAÇÃO DE CANDIDATOS
Nº DE CLASSIFICAÇÃO FINAL NOME RG
2º – LILIAN SOUZA SOARES – MG-8.632.697 MG
3º – LUIS ALBERTO GHEVENTHER – 37.630.709-2 SP
4º – RAFAEL RAMISSON VICENTE RIVA – ES-1.729.377 ES
LOCAL DE TRABALHO: CAISM PHILIPPE PINEL
Endereço: AV. RAIMUNDO PEREIRA DE MAGALHÃES, 5214
– PIRITUBA – SÃO PAULO - SP
RELAÇÃO DE VAGAS: 03 (três) cargos – efetivo

HOSPITAL GERAL DOUTOR JOSÉ
PANGELLA - VILA PENTEADO
COORDENADORIA DE SERVIÇOS DE SAÚDE
HOSPITAL GERAL “DR. JOSÉ PANGELLA” DE VILA PENTEADO
SERVIÇO TÉCNICO DE RECURSOS HUMANOS
CONCURSO: MÉDICO I (Especialidade: CIRURGIA PLÁSTICA)
I.E. 001/2012
EDITAL Nº. 074/2014
CONVOCAÇÃO PARA ANUÊNCIA
- A Comissão Especial de Concurso Público autorizada pela
Coordenadoria de Serviço de Saúde, da Secretaria de Estado da
Saúde e instituída por meio da Portaria nº 003/2012 publicada
no D.O.E. de 20/03/2012, nos termos do Decreto nº 21.872/84,
CONVOCA os candidatos habilitados no Concurso Público para
a classe de MÉDICO I (Especialidade: CIRURGIA PLÁSTICA),
realizado para o HOSPITAL GERAL “DOUTOR JOSÉ PANGELLA”
DE VILA PENTEADO, a comparecerem em data e local abaixo
mencionados, a fim de manifestarem interesse pelas vagas
oferecidas.
- O candidato deverá comparecer 15 (quinze) minutos
antes do horário estabelecido neste edital, munido de cópia e
originais dos seguintes documentos: R.G. e CPF.
Na impossibilidade de seu comparecimento, poderá fazer-se
representar por procurador legalmente constituído.
No caso do parágrafo anterior, deve ser apresentado o original do instrumento do mandato, que ficará retido na unidade,
além do documento de identidade do procurador.
- O candidato que não estiver presente no momento da
chamada, ao chegar terá preferência sobre os demais ainda não
convocados pela mesa, desde que esteja melhor classificado e
ainda haja vagas.
- Antes do início dos trabalhos, a mesa que os presidir
fornecerá os esclarecimentos necessários e determinará a orientação a ser seguida no seu decorrer.
ESQUEMA DE CONVOCAÇÃO
DATA: 01/08/2014
HORÁRIO: 10:30 HORAS
LOCAL: AUDITÓRIO DO HOSPITAL GERAL “DOUTOR JOSÉ
PANGELLA” DE VILA PENTEADO
ENDEREÇO: Av. Ministro Petrônio Portela, 1642 – Freguesia
do Ó – SP
RELAÇÃO DE CANDIDATOS CONVOCADOS
CLASSIFICAÇÃO – NOME – R.G.
06º - VICTOR BASTOS NASSRI - 07599318-01 BA
07º - BRUNO ONISHI MIZUSAKI - 30.017.695-8 SP
08º - JONAS ERALDO DE LIMA JÚNIOR - 8488122-8 PR
09º - CARLOS HENRIQUE CHIRNEV FELICIO - 27491290-9
SP
10° - BRUNO MAGALHÃES AVELAR - 22.113.162-0 SP
UNIDADE e LOCAL DE TRABALHO / VAGAS
- HOSPITAL GERAL “DOUTOR JOSÉ PANGELLA” DE VILA
PENTEADO – Av. Ministro Petrônio Portela, 1642 – Freguesia do
Ó – SP / 02 (dois) CARGOS EFETIVO.

HOSPITAL INFANTIL CÂNDIDO FONTOURA
HOSPITAL INFANTIL CÂNDIDO FONTOURA
COORDENADORIA DE SERVIÇOS DE SAÚDE
UNIDADE: HOSPITAL INFANTIL CÂNDIDO FONTOURA
CONCURSO PÚBLICO: AGENTE TÉCNICO DE ASSISTÊNCIA À
SAÚDE (FISIOTERAPEUTA)
I.E. Nº. 03/2013 – EDITAL Nº. 162/2014
EDITAL DE RETIFICAÇÃO
O HOSPITAL INFANTIL CÂNDIDO FONTOURA, da COORDENADORIA DE SERVIÇOS DE SAÚDE, da SECRETARIA DE ESTADO
DA SAÚDE, por meio da Comissão Especial de Concurso Público,
instituída para o presente certame, torna pública a RETIFICAÇÃO
do Edital nº 141/2014, publicado em D.O.E. de 25/06/2014, do
CONCURSO PÚBLICO para o (s) cargo (s) de AGENTE TÉCNICO
DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE (FISIOTERAPEUTA).
ONDE SE LÊ:
I.E. Nº. 01/2013
LEIA-SE:
I.E. Nº. 03/2013
HOSPITAL INFANTIL CÂNDIDO FONTOURA
COORDENADORIA DE SERVIÇOS DE SAÚDE
UNIDADE: HOSPITAL INFANTIL CÂNDIDO FONTOURA
CONCURSO PÚBLICO: AGENTE TÉCNICO DE ASSISTÊNCIA À
SAÚDE (FISIOTERAPEUTA)
I.E. Nº. 03/2013 – EDITAL Nº. 163/2014
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ANUÊNCIA
O Hospital Infantil Cândido Fontoura, da Coordenadoria de
Serviços de Saúde, da Secretaria de Estado da Saúde, por meio
da Comissão Especial de Concurso Público, instituída para o
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presente certame, torna pública a convocação para anuência
dos habilitados no Concurso Público para o(s) cargo(s) de
AGENTE TÉCNICO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE (FISIOTERAPEUTA),
a comparecerem em data e local abaixo mencionado a fim de
manifestarem interesse pela(s) vaga(s) oferecida(s).
O candidato deverá comparecer 15 (quinze) minutos antes
do horário estabelecido neste Edital, munido de originais e cópia
dos seguintes documentos: Registro Geral (R.G.) e CPF.
Na impossibilidade de seu comparecimento, poderá fazer-se
representar por procurador legalmente constituído.
No caso do parágrafo anterior, deverá ser apresentado o original do instrumento do mandato, que ficará retido na Unidade,
além do documento de identidade do procurador.
O candidato que não estiver presente no momento da
chamada, ao chegar terá preferência sobre os demais ainda
não convocados pela mesa, desde que melhor classificado e
ainda haja vaga.
Antes do início dos trabalhos, a mesa que os presidir fornecerá os esclarecimentos necessários e determinará orientação a
ser seguida no seu decorrer.
ESQUEMA DE CONVOCAÇÃO:
DATA: 01/08/2014
HORÁRIO: 11:00 horas
LOCAL: DEPARTAMENTO DE GERENCIAMENTO AMBULATORIAL DA CAPITAL – DGAC / Serviço de Seleção e Treinamento
ENDEREÇO: Rua Leopoldo Miguez, 327 - 2º andar / Setor
Azul - Cambuci - São Paulo - SP
RELAÇÃO DE CANDIDATOS
NOME - R.G. - CLASSIFICAÇÃO FINAL
MARTHA LUISA ANTUNES GARCIA MENDES - 25.888.8702 - SP - 4º
JOÃO ROBERTO ROCHA - 35.527.629-X - SP - 5º
ANA PAULA BEZERRA DE MELO - 30.850.524-4 - SP - 6º
BRUNO CESAR PIEDADE DE LIMA - 40.942.283-6 - SP - 7º
MARILIA GABRIELA BERTINI - 33.828.044-3 - SP - 8º
MARIANA DA COSTA LÉO - 32.895.291-6 - SP - 9º
LUCAS GONÇALVES MARIANO - 40.891.865-2 - SP - 10º
LOCAL DE TRABALHO: NGA 63 – Várzea do Carmo
ENDEREÇO: Rua Leopoldo Miguez, 327 - Cambuci - São
Paulo – SP
Nº DE VAGAS/REGIME JURÍDICO: 02 (dois) Cargos Efetivos
LOCAL DE TRABALHO: Centro de Dermatologia Sanitária
- CDS
ENDEREÇO: Rua Leopoldo Miguez, 327 - Cambuci - São
Paulo – SP
Nº DE VAGAS/REGIME JURÍDICO: 01 (um) Cargo Efetivo

HOSPITAL REGIONAL SUL
HOSPITAL REGIONAL SUL
CONCURSO PÚBLICO: MÉDICO I
ESPECIALIDADE: GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA
I.E. Nº. 05/2012 - Edital nº. 029/2014
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ESCOLHA DE VAGAS
A Comissão Especial de Concurso Público autorizada pela
Coordenadoria de Serviços de Saúde, da Secretaria de Estado da Saúde, instituída por meio da Portaria nº 7/2011, publicada no D.O.E de 27/04/2011, CONVOCA os candidatos habilitados
no Concurso Público para a classe de MÉDICO I (Especialidade:
GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA), realizado para o Hospital Regional Sul, a comparecerem em data e local abaixo mencionados, a
fim de manifestarem interesse pela vaga oferecida.
O candidato deverá comparecer 15 (quinze) minutos antes
do horário estabelecido neste edital, munido de (originais e
cópias) do Registro Geral (RG) e CPF
Na impossibilidade de seu comparecimento, poderá fazer-se
representar por procurador legalmente constituído.
No caso do parágrafo anterior, deve ser apresentado o
original do instrumento do mandato, com firma reconhecida
que ficará retido na unidade, além do documento de identidade do procurador.
O candidato que não estiver presente no momento da
chamada, ao chegar terá preferência sobre os demais ainda
não convocados pela mesa, desde que esteja melhor classificado
e ainda haja vaga.
Antes do início dos trabalhos, a mesa que os presidir fornecerá os esclarecimentos necessários e determinará a orientação
a ser seguida no seu decorrer.
ESQUEMA DE CONVOCAÇÃO:
Data: 07.08.2014 - Horário: 10h00
Local: Centro de Referência da Saúde da Mulher
Endereço: Rua Condessa de São Joaquim,282 – Bela Vista
– São Paulo – SP
Gerência de Recursos Humanos
RELAÇÃO DOS CANDIDATOS
NOME - RG - CLASSIFICAÇÃO FINAL
HELIEGINA APARECIDA DE OLIVEIRA PALMIERISSP54330730-X –6º
PATRICIA KONDI HAMADANI – SP20341051-8 –8º
TATIANE DE LIMA TAKAMI – DF1651798 – 9º
HENRIETE DE MORAIS VIDOTTI – SP26379294-8– 10º
CRISTIANE FERREIRA AREIAS DA SILVA – SP339307882– 13º
CIBELE APARECIDA CALSAVARA REIMBERG – SP129579683-14º
RELAÇÃO DE VAGAS: 02 CARGOS
Local de Trabalho: Centro de referência da Saúde da Mulher
Endereço: Rua Condessa de São Joaquim, 282 – Bela Vista
– São Paulo – SP
“Os candidatos omitidos anuíram anteriormente”
UNIDADE: HOSPITAL REGIONAL SUL
CONCURSO PÚBLICO CLASSE: MÉDICO I
ESPECIALIDADE: CIRURGIA GERAL
ÁREA DE ATUAÇÃO: NÃO CONSTA
I. E. Nº: 006/2012 EDITAL Nº: 030/2014
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ANUÊNCIA
A Comissão Especial de Concurso Público autorizada pela
Coordenadoria de Serviços de Saúde, da Secretaria de Estado da
Saúde e instituída por meio da Portaria nº 007/2012, publicada
no D.O.E de 11/01/2012, CONVOCA os candidatos habilitados
no Concurso Público para a classe de MÉDICO I (Especialidade
CIRURGIA GERAL), realizado para o HOSPITAL REGIONAL SUL,
a comparecerem em data e local abaixo mencionados, a fim de
manifestarem interesse pelas vagas oferecidas.
O candidato deverá comparecer 15 (quinze) minutos antes
do horário estabelecido neste edital, munido de (originais e
cópias) do Registro Geral (RG) e CPF.
Na impossibilidade de seu comparecimento, poderá fazer-se
representar por procurador legalmente constituído.
No caso do parágrafo anterior, deve ser apresentado o original do instrumento do mandato, que ficará retido na unidade,
além do documento de identidade do procurador.
O candidato que não estiver presente no momento da
chamada, ao chegar terá preferência sobre os demais ainda não
convocados pela mesa, desde que esteja melhor classificado e
ainda haja vaga.
Antes do início dos trabalhos, a mesa que os presidir fornecerá os esclarecimentos necessários e determinará a orientação
a ser seguida no seu decorrer.
ESQUEMA DE CONVOCAÇÃO:
Data: 01.08.2014 - Horário: 15h00
Local: Hospital Regional Sul
Endereço: Rua Iguatinga, 396 - Santo Amaro – São Paulo –
SP, Serviço de Recursos Humanos
RELAÇÃO DOS CANDIDATOS
NOME - RG - CLASSIFICAÇÃO FINAL
BRUNO YUKI YOSHIDA –RJ 12837854-4 – 7º
FABIO FRAZÃO DARIO – SP 32702476-8 – 11º
CARLOS ARMANDO RIBEIRO DOS SANTOS – PA2996809 – 12º
NAIM CARLOS ELIAS – SP 32495436-0 – 13º

LUIZ GUILHERME DE OLIVEIRA XIMENES – PR 72003926 – 14º
EVANDRO JOSÉ MIRANDA DO ESPIRITO SANTO – BA
0840059710 -15º
IURI TAMASAUSKAS – SP 25664740-9 – 16º
VLADIMIR TONELLO DE VASCONCELOS – SP 29018602X – 18º
GUSTAVO TRICTA AUGUSTO SICA – SP30732546 - 21º
MARCO AURELIO DE CASTRO PERIN – SP 15817298-X – 25º
RELAÇÃO DE VAGAS: 01 CARGO
Local de Trabalho: Hospital Regional Sul
Endereço: Rua General Roberto Alves de Carvalho Filho,
270 - Santo Amaro – São Paulo.

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE
MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO DA USP
HOSPITAL DAS CLÍNICAS DE RIBEIRÃO PRETO
EDITAL HCRP N.º 355/2014
CONVOCAÇÃO
- - Pelo presente, ficam convocados os candidatos classificados no Concurso Público abaixo especificado a comparecerem
ao Centro de Recursos Humanos do Hospital das Clínicas Campus Universitário - Monte Alegre em Ribeirão Preto - SP.,
no prazo de 3 (três) dias, a contar da primeira publicação para
manifestarem anuência sobre a admissão.
FUNÇÃO-ATIVIDADE
ENFERMEIRO
NOME - - - - - - - - CLASSIFICAÇÃO
Natalia Conde Brondi Delacio - 31º
Luciana Moura 32º
Nayara Cristina Correa Ferreira - 33º
O não comparecimento dentro do prazo acima estipulado
implicará como desistência do convocado.

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE
MEDICINA DE BOTUCATU
Secretaria de Estado de Saúde
UNIDADE: Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina
de Botucatu – HCFMB
CONCURSO PÚBLICO – INSCRIÇÃO ESPECIAL- HCFMB Nº
01/2014
O Hospital das Clinicas da Faculdade de Medicina de
Botucatu torna público que os candidatos abaixo relacionados
ficam desclassificados do concurso público realizado para
preenchimento de vagas para a função atividade de Agente
Técnico de Saúde (Citotécnico) em virtude de não comparecerem à anuência de vaga realizado no dia 11/07/2014, conforme
Edital de Convocação dos candidatos habilitados para anuência,
publicado no DOE de 04/07/2014, p.171.
CLASSIFICAÇÃO/NOME/RG
2º - Adriana Silva Costa - 65984318
As funções atividades vagas e que não foram preenchidas
pelos candidatos acima relacionados retornam para nova convocação à anuência.
O Hospital das Clinicas da Faculdade de Medicina de
Botucatu torna público que os candidatos abaixo relacionados
ficam desclassificados do concurso público realizado para
preenchimento de vagas para a função atividade de Oficial
Administrativo em virtude de não comparecerem à anuência
de vaga realizado no dia 09/06/2014, 30/06/2014 conforme
Edital de Convocação dos candidatos habilitados para anuência,
publicado no DOE de 31/5/2014, p 218 e DOE de 24/6/2014, p.
CLASSIFICAÇÃO/NOME/RG
2º - Luan Kishimoto Carneiro – 476576994
12º - Jhony Kiyoshi Yanaba – 296975059
14º - Márcia Paula Prete – 273102217
16º - Claudinea Benedita de Oliveira – 34304291-5
21º - Elica Tais de Oliveira Cunha – 461551810
22º - Danilo Carlos de Barros – 486109458
30º - Rita Adriana Soares - 534077365
33º - Lais Paula Nascimento – 426591173
34º - Silvio Reinaldo de Arruda Junior - 466609164
As funções atividades vagas e que não foram preenchidas
pelos candidatos acima relacionados retornam para nova convocação à anuência.
O Hospital das Clinicas da Faculdade de Medicina de
Botucatu torna público que os candidatos abaixo relacionados
ficam desclassificados do concurso público realizado para
preenchimento de vagas para a função atividade de Oficial Operacional (Técnico de Segurança de Trabalho) em virtude de não
comparecerem à anuência de vaga realizado no dia 09/06/2014,
conforme Edital de Convocação dos candidatos habilitados para
anuência, publicado no DOE de 04/07/2014, p 171.
CLASSIFICAÇÃO/NOME/RG
1º - Rogério da Silva Bicudo – 426595075
3º - Eduardo Gomes da Silva – 1191485.
As funções atividades vagas e que não foram preenchidas
pelos candidatos acima relacionados retornam para nova convocação à anuência.
O Hospital das Clinicas da Faculdade de Medicina de
Botucatu torna público que os candidatos abaixo relacionados
ficam desclassificados do concurso público realizado para preenchimento de vagas para a função atividade de Oficial de Saúde
em virtude de não comparecerem à anuência de vaga realizado
no dia 16/5/2014, 30/06/2014 conforme Edital de Convocação
dos candidatos habilitados para anuência, publicado no DOE de
10/5/2014, p 155 e DOE de 24/6/2014, p.80
CLASSIFICAÇÃO/NOME/RG
14º - Jessica Pereira Rosa da Silva – 473612264
19º - Paula Roberta de Sibio – 334297527.
O Hospital das Clinicas da Faculdade de Medicina de
Botucatu torna público que os candidatos abaixo relacionados
ficam desclassificados do concurso público realizado para
preenchimento de vagas para a função atividade de Técnico
de Radiologia em virtude de não comparecerem à anuência de
vaga realizado no dia 09/06/2014, 30/06/2014 conforme Edital
de Convocação dos candidatos habilitados para anuência, publicado no DOE de 31/5/2014, p 218/219 e DOE de 24/6/2014, p.
80 e retificação DOE de25/6/2014 p. 165
CLASSIFICAÇÃO/NOME/RG.
3º - Otacilio de Jesus Covas Junior – 339144385
5º - Eliezer Adriano Soares – 426550067
6º - Rafaela Ferraz de Camargo – 472926160
8º - Regielli Heberli Machado – 41866884X
12º - Felipe Gomes Ferreira – 447530756
14º - Denis Monteiro de Souza – 424556388
16º - Paulo Sergio Pereira - 14863768

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,
CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO
TECNOLÓGICA PAULA SOUZA
*
ETEC SÃO PAULO – SÃO PAULO
PROCESSO SELETIVO DE DOCENTES, NOS TERMOS DO
COMUNICADO CEETEPS Nº 01/2009 E SUAS ALTERAÇÕES.
AVISO Nº 018/01/2014 de 10/04/2014 - Processo nº
2.147/2014.
AVISO DE RESULTADO DA AULA TESTE E CLASSIFICAÇÃO
FINAL.
O Diretor de Escola Técnica da Escola Técnica Estadual de
São Paulo faz saber ao candidato(s) abaixo relacionado o Resultado da AULA TESTE e CLASSIFICAÇÃO FINAL.
COMPONENTE CURRICULAR: 08.QUIMICA.
CANDIDATO(S) AUSENTE(S):

sábado, 26 de julho de 2014
Nº Inscrição/ RG.
117/14/12.219.442-1
*
*
ETEC DE SÃO PAULO – SÃO PAULO
CLASSE DESCENTRALIZADA EE MINISTRO COSTA MANSO
PROCESSO SELETIVO DE DOCENTES, NOS TERMOS DO
COMUNICADO CEETEPS N° 1/2009, E SUAS ALTERAÇÕES.
AVISO N° 018/02/2014 de 10/04/2014. Processo n°
2.148/2014
DESPACHO DO DIRETOR DE ESCOLA TÉCNICA DE
25/07/2014.
O Diretor de Escola Técnica da ETEC de São Paulo, no uso
das atribuições conferidas por meio do § 1º do artigo 3º da
Deliberação CEETEPS - 2/2009, considerando a não ocorrência
de inscrições ENCERRA o Processo Seletivo de docentes, nos
componentes curriculares: 13. Gestão da Produção e Materiais;
17. Métodos Quantitativos Aplicados à Administração Financeira; 18. Técnicas de Recepção, Atendimento e Cobrança.
*
*
ETEC GUARACY SILVEIRA - SÃO PAULO
PROCESSO SELETIVO DE DOCENTES, NOS TERMOS DO
COMUNICADO CEETEPS N° 1/2009, E SUAS ALTERAÇÕES.
AVISO N°061/03/2014 de 25/04/2014. Processo n°
3228/2014
DESPACHO DO DIRETOR DE ESCOLA TÉCNICA DE
25/07/2014.
O Diretor de Escola Técnica da ETEC Guaracy Silveira, no
uso das atribuições conferidas por meio do § 1º do artigo 3º da
Deliberação CEETEPS - 2/2009, considerando a não ocorrência
de candidatos inscritos, ENCERRA, os Processos Seletivos de
docentes, nos componentes curriculares: 3. Matemática; 4.
Química; 7. Análise Físico-Química de Água e Efluentes; 8.
Aplicativos Informatizados em Meio Ambiente; 14. Segurança
Ambiental; 15. Tecnologia de Processos Agroindustriais; 18.
Elementos do Design Gráfico; 19. Ergonomia do Produto e nos
grupos de componentes curriculares: 25. Uso e Ocupação do
Solo I; Uso e Ocupação do Solo II e 26. Aplicativos Informatizados I; Aplicativos Informatizados II
*
*
ETEC GUARACY SILVEIRA - SÃO PAULO
CONCURSO PÚBLICO DE DOCENTES – EDITAL Nº
061/01/2014 – PROCESSO Nº 1906/2014.
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 04
O Diretor de Escola Técnica da ETEC Guaracy Silveira, em
face da ocorrência de vaga e aulas livres, CONVOCA o candidato, classificado abaixo relacionado, no dia 01/08/2014 às
10:00 horas, para manifestar(em)-se quanto ao preenchimento
do emprego público permanentes, escolha, atribuição de aulas
e admissão na classe de Professor de Ensino Médio e Técnico.
O candidato convocado comparecerá com documento de
identidade ou fazer-se-à representar por procurador legalmente
constituído, munido de documento de identidade do procurador.
A manifestação e escolha de aulas obedecerão rigorosamente a ordem de classificação dos candidatos. Após manifestação e posterior escolha e atribuição de aulas o candidato não
aproveitado aguardará nova oportunidade de convocação.
O candidato que não atender à convocação, recusar o
emprego público, deixar de entrar em exercício ou não entregar
a documentação para formalizar a admissão, terá exauridos os
direitos decorrentes decorrentes desta convocação.
Endereço: Rua Ferreira de Araújo, 527
Bairro: Pinheiros Cidade: São Paulo – SP
- COMPONTENTE CURRICULAR - QUANTIDADE DE EMPREGO PÚBLICO PERMANENTE PREVISTA/TOTAL DE AULAS LIVRES
COMPONENTE CURRICULAR: 1. EDUCAÇÃO FÍSICA – 01/04
Nome/D.I – Tipo/Classificação
LICENCIADO
Anderson Albuquerque Garcia / 23.127.914-0 – RG / 3º
*
*
ETEC DR. GERALDO JOSÉ RODRIGUES ALCKMIN - TAUBATÉ
PROCESSO SELETIVO DE DOCENTES, NOS TERMOS DO
COMUNICADO CEETEPS N° 1/2009, E SUAS ALTERAÇÕES.
AVISO N° 125/03/2013 DE 13/05/2013. PROCESSO N°
2460/2013
DESPACHO DO DIRETOR DE ESCOLA TÉCNICA DE
25/07/2014.
O Diretor de Escola Técnica da ETEC Dr. Geraldo José
Rodrigues Alckmin, no uso das atribuições conferidas por meio
do § 1º do artigo 3º da Deliberação CEETEPS nº 2/2009 e nos
termos do item 8 do inciso IX do Comunicado CEETEPS-1, de
30.01.2009, publicado no DOE de 31.01.2009, PRORROGA,
a partir de 31/07/2014, a validade dos processo seletivo nos
componentes curriculares 1. Filosofia; 2. Língua Estrangeira
Moderna - Inglês; 4. Criação e Desenvolvimento de Empresas;
5. Gestão Empreendedora e Inovação; 7. Processos Operacionais
Contábeis; 8. Administração de Materiais; 9. Planejamento dos
Recursos e Processos Produtivos; 10. Logística Internacional; 12.
Plano de Comunicação; 17. Direito e Legislação I; e no grupo
de componentes curriculares: 18. Comunicação Mercadológica;
Estratégias de Marketing.
*

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
UNIDADES UNIVERSITÁRIAS
ESCOLA DE ENGENHARIA DE SÃO CARLOS
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
ESCOLA DE ENGENHARIA DE SÃO CARLOS
Edital ATAc-48/2014
Convocação para as provas do concurso para Professor
Titular junto ao Departamento de Engenharia de Transportes.
O Diretor da Escola de Engenharia de São Carlos torna
público que o concurso público de títulos e provas para
provimento do cargo/claro no 156.850, de Professor Titular,
referência MS-6, em RDIDP, no Departamento de Engenharia de
Transportes, para a Área de Conhecimento Geomática Aplicada
à Engenharia de Transportes (ref.: edital ATAc-82/2013, publicado no D.O.E. de 22/11/2013), no qual se encontram inscritos
os Professores Associados PAULO CÉSAR LIMA SEGANTINE e
ANTÔNIO NÉLSON RODRIGUES DA SILVA, será realizado nos
dias 4 e 5/9/2014, com início no dia 4/9/2014, quinta-feira, às
13h30min, na Sala de Reuniões da Área Acadêmica da EESC – 1º
andar do Bloco E-1, sito na Avenida Trabalhador São-carlense,
400 – São Carlos – SP.
Ficam, pelo presente Edital, convocados os candidatos
inscritos no referido concurso.
Assistência Técnica Acadêmica da Escola de Engenharia de
São Carlos da Universidade de São Paulo, em 25/7/2014.

FACULDADE DE ARQUITETURA E
URBANISMO
Universidade de São Paulo
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo
Edital ATAc 026/2014 - CONVOCAÇÃO
Referente ao Edital ATAc 067/2013
As provas do concurso de títulos e provas visando o provimento de 01 (um) cargo de Professor Doutor 1, referência
MS-3.1, em RTC, junto à área de conhecimento de Tecnologia
da Arquitetura e Urbanismo do Departamento de Tecnologia da
Arquitetura da FAUUSP, em decorrência da aposentadoria do
Professor Doutor Khaled Ghoubar, cargo código nº 1239279,
distribuído por meio da Portaria GR - 6219, de 19.06.2013.
Edital ATAc 067/2013. Processo de abertura nº 13.1.1914.16.7,

sábado, 26 de julho de 2014
no qual estão inscritos os candidatos Doutores: Angelo Salvador
Filardo Junior - Proc. nº 2013.1.157.16.9; Caio Santo Amore de
Carvalho - Proc. nº 2013.1.159.16.1; terá início no dia 18 de
agosto de 2014, com instalação às 09h00. Integram a Comissão
Julgadora, como membros titulares, os Professores Doutores:
Rosaria Ono, Presidente da referida Comissão; Fabiana Lopes
de Oliveira, ambas docentes do Departamento de Tecnologia
da Arquitetura; Nuno de Azevedo Fonseca e Helena Aparecida
Ayoub Silva ambos do Departamento de Projeto, todos docentes
ativos da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade
de São Paulo e João Marcos de Almeida Lopes do Instituto de
Arquitetura e Urbanismo; como membros suplentes, os Professores Doutores: Antonio Carlos Barossi do Departamento de
Projeto e Maria Camila Loffredo D’Ottaviano, do Departamento
de Tecnologia da Arquitetura e Urbanismo, ambos docentes da
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP. Pelo presente ficam convocados os
membros titulares da Comissão Julgadora e os candidatos 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.

INSTITUTO DE BIOCIÊNCIAS
Instituto de Biociências
Edital IB/AAcad/19/2014
Concurso público para provimento de um cargo na categoria de Professor Doutor, na área de “Genética e Evolução”, junto
ao Departamento de Genética e Biologia Evolutiva do Instituto
de Biociências da Universidade de São Paulo, conforme edital
IB/AAcad/40/2013.
A Egrégia Congregação do Instituto de Biociências, em sua
397ª reunião ordinária realizada no dia 27/06/2014, aprovou os
pedidos de inscrição dos Drs. Maria Mercedes Martinez Okumura, Felipe de Mello Martins, Daniel Shikanai Kerr, Lucimari Bizari
Wang, Daniel Youssef Bargieri, Rachel Mazzei Moura de Andrade
Lins, Nathalia de Setta Costa, Danilo Vicensotto Bernardo, Dânia
Elisa Christofoletti Mazzeo Morales, Jorge Luis Maria Ruiz,
Daniela Tathiana Soltys, José Salvatore Leister Patané, Leonardo
Henrique Ribeiro Graciani de Lima, Luciana Ordunha Araripe,
Luciana dos Reis Vasques, Marco Antonio Tonus Marinho, Renata Cecília Amaro, Sibele Pinheiro de Souza, Sónia Cristina da
Silva Andrade, Guilherme Marcondes Klafke, Daniela Rodrigues
Lacerda, Tábita Hünemeier, Horácio Montenegro, Pedro Edson
Moreira Guimarães e Erika Kague e indeferiu a inscrição dos
Drs. Marina Ribeiro do Val, José Maria Castro Álvarez, Fabiana
Helena Geraldo Farias, Mariana Freitas Nery e Francisca Cunha
Almeida no concurso público para o provimento de um cargo de
Professor Doutor, MS-3.1, junto ao Departamento de Genética e
Biologia Evolutiva, área “Genética e Evolução”, bem como decidiu que a Comissão Julgadora será composta por dois docentes
do Departamento de Genética e Biologia Evolutiva do IB-USP e
três docentes externos ao Departamento. Em votação secreta, a
Congregação indicou a seguinte Comissão Julgadora – Titulares:
Cristina Yumi Miyaki, Professora Associada do Departamento de
Genética e Biologia Evolutiva do IB-USP, a quem, por dispositivo
regimental, caberá a presidência; Paulo Alberto Otto, Professor
Titular aposentado do Departamento de Genética e Biologia
Evolutiva do IB-USP; Sara Teresinha Olalla Saad, Professora
Titular da Universidade Estadual de Campinas; Marco Antonio
Del Lama, Professor Associado IV da Universidade Federal de
São Carlos; Fabricio Rodrigues dos Santos, Professor Titular da
Universidade Federal de Minas Gerais. Suplentes pertencentes
ao Departamento de Genética e Biologia Evolutiva: 1º) Oswaldo
Keith Okamoto, Professor Associado; 2º) Regina Célia Mingroni
Netto, Professora Associada; 3º) Ângela Maria Vianna Morgante, Professora Doutora aposentada. Suplentes externos ao
Departamento de Genética e Biologia Evolutiva: 1º) Anamaria
Aranha Camargo, Diretora Associada do Instituto Ludwig de
Pesquisa sobre o Câncer; 2º) Sergio Verjovski Almeida, Professor
Titular do Instituto de Química da USP; 3º) Sérgio Furtado dos
Reis, Professor Titular da Universidade Estadual de Campinas;
4º) Pedro Alexandre Favoretto Galante, Pesquisador Sênior do
Instituto Sírio-Libanês de Ensino e Pesquisa; 5º) Reinaldo Otávio
Alves Alvarenga de Brito, Professor Adjunto IV da Universidade
Federal de São Carlos; 6º) Eduardo Moraes Rego Reis, Professor
Associado do Instituto de Química da USP; 7º) Celso Luis Marino,
Professor Associado da Universidade Estadual Paulista “Júlio de
Mesquita Filho”, campus Botucatu; 8º) Thales Renato Ochotorena de Freitas, Professor Associado da Universidade Federal do
Rio Grande do Sul; 9º) Rodrigo do Tocantins Calado de Saloma
Rodrigues, Professor Associado da Faculdade de Medicina de
Ribeirão Preto da USP.

INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOMÉDICAS
INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOMÉDICAS
CONVOCAÇÃO
Edital ICB – 13/2014
O Instituto de Ciências Biomédicas da USP convoca o
candidato: DANIEL RODRIGO BATISTA, a comparecer ao Serviço de Pessoal deste Instituto, sito à Av. Prof. Lineu Prestes,
2415 – Cidade Universitária – Butantã – São Paulo, no prazo
de 5 (cinco) dias úteis, a contar da data desta publicação, das
9:00hs às 16:00hs, munido de todos os documentos para darmos
andamento à sua contratação por tempo determinado como
Professor Contratado Nível II, em jornada de 12 horas semanais de trabalho, conforme Editais ICB.ATAC. 15/2014 e ICB.
ATAC.19/2014, de Abertura de Processo Seletivo e de Resultado
Final/Classificação e Homologação, junto ao Departamento de
Fisiologia e Biofisica.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
REITORIA
PRÓ-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO
UNIVERSITÁRIO
Diretoria Geral de Recursos Humanos
DIVISÃO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
EDITAL DE PRORROGAÇÃO
A Diretoria Geral de Recursos Humanos, por intermédio da
Divisão de Planejamento e Desenvolvimento, prorroga por mais
01(um) ano o processo seletivo público para a função de PAEPE
- Profissional da Educação Básica - processo 01P-05414/2013
conforme previsto no edital 14/2013.
DIVISÃO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
EDITAL DE PRORROGAÇÃO
A Diretoria Geral de Recursos Humanos, por intermédio
da Divisão de Planejamento e Desenvolvimento, prorroga por
mais 01(um) ano o processo seletivo público para a função de
PAEPE - Profissional de Apoio Tecnico de Serviços - processo
01P-05436/2013 conforme previsto no edital 33/2013.
DIVISÃO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
EDITAL DE PRORROGAÇÃO
A Diretoria Geral de Recursos Humanos, por intermédio
da Divisão de Planejamento e Desenvolvimento, prorroga por
mais 01(um) ano o processo seletivo público para a função de
PAEPE - Profissional para Assuntos Universitários - processo
01P-05450/2013 conforme previsto no edital 50/2013.

SECRETARIA GERAL
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
EDITAL 17/2014 – FCA
CARGO DE PROFESSOR DOUTOR – MS-3.1
O Diretor da Faculdade de Ciências Aplicadas da Universidade Estadual de Campinas, através da Secretaria Geral, torna
pública a abertura de inscrições para o concurso público de
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provas e títulos, para provimento de 1 (um) cargo de Professor
Doutor, nível MS-3.1, em RTP, com opção preferencial para o
RDIDP, nos termos do item 2, na área de Administração, nas disciplinas PG 300 – Contabilidade Pública, PG 810 – Administração Financeira e Orçamentária Pública e GL 200 – Matemática
Financeira, da Faculdade de Ciências Aplicadas da Universidade
Estadual de Campinas.
1. DO REQUISITO MÍNIMO PARA INSCRIÇÃO
1.1. Poderá se inscrever no concurso o candidato que, no
mínimo, seja portador do título de Doutor.
1.2. É desejável que o candidato tenha o seguinte perfil:
1.2.1. Graduação e/ou Doutorado em Contabilidade, Administração Pública ou áreas afins; experiência docente em nível
de graduação e/ou pós-graduação; e experiência em pesquisa
nas áreas de Administração Pública, Orçamento Público e/ou
Políticas Públicas.
1.2.2. A inscrição de candidato que deixar de atender ao
perfil desejável não será indeferida por este motivo.
2. DO REGIME DE TRABALHO
2.1. Nos termos do artigo 109 do Estatuto da UNICAMP, o
Regime de Dedicação Integral à Docência e à Pesquisa (RDIDP)
é o regime preferencial do corpo docente e tem por finalidade
estimular e favorecer a realização da pesquisa nas diferentes
áreas do saber e do conhecimento, assim como, correlatamente,
contribuir para a eficiência do ensino e para a difusão de ideias
e conhecimento para a comunidade.
2.2. Ao se inscrever no presente concurso público, o candidato fica ciente e concorda que, no caso de admissão, poderá ser
solicitada, a critério da Congregação da Unidade, a apresentação de plano de pesquisa, que será submetido à Comissão Permanente de Dedicação Integral à Docência e à Pesquisa (CPDI)
para avaliação de possível ingresso no Regime de Dedicação
Integral à Docência e à Pesquisa (RDIDP).
2.3. O Regime de Dedicação Integral à Docência e à
Pesquisa (RDIDP) está regulamentado pela Deliberação CONSU-A-002/2001, cujo texto integral está disponível no sítio
www.pg.unicamp.br/mostra_norma.php?consolidada=S&id_
norma=2684.
2.4. O aposentado na carreira docente aprovado no concurso público somente poderá ser admitido no Regime de
Turno Parcial (RTP), vedada a extensão ao Regime de Dedicação
Integral à Docência e à Pesquisa (RDIDP), conforme Deliberação
CONSU-A-008/2010.
2.5. A remuneração inicial para o cargo de Professor Doutor,
MS-3.1, da Carreira do Magistério Superior é a seguinte:
a) RTP – R$ 1.592,14;
b) RTC – R$ 4.041,51;
c) RDIDP – R$ 9.185,10.
3. DAS INSCRIÇÕES
3.1. As inscrições deverão ser feitas de forma presencial
pelo candidato ou por seu procurador (procuração simples) nos
dias úteis compreendidos dentro do prazo de 20 (vinte) dias
úteis, a contar do primeiro dia útil subsequente ao da publicação
deste edital no Diário Oficial do Estado, no horário das 9h00 às
12h00 e das 14h00 às 17h00, na Área de Recursos Humanos da
Faculdade de Ciências Aplicadas, situada à Rua Pedro Zaccaria,
1300, Jardim Santa Luiza, em Limeira, São Paulo.
3.1.1. Não serão admitidas inscrições enviadas via postal,
via fac-símile ou correio eletrônico, nem inscrições condicionais
ou apresentadas fora do prazo estabelecido.
3.2. No momento da inscrição, deverá ser apresentado
requerimento dirigido ao Diretor da Faculdade de Ciências Aplicadas, contendo nome, domicílio e profissão, acompanhado dos
seguintes documentos:
a) prova de que é portador do título de Doutor de validade
nacional. Para fins de inscrição, o candidato poderá apresentar
apenas a Ata da Defesa de sua Tese de Doutorado, ou documento oficial equivalente, sendo que a comprovação do título
de Doutor será exigida por ocasião da admissão. O candidato
que tenha obtido o título de Doutor no exterior, caso aprovado,
deverá obter, durante o período probatório, o reconhecimento
do referido título para fins de validade nacional, sob pena de
demissão;
b) documento de identificação pessoal, em cópia;
c) 7 (sete) exemplares de Memorial, com o relato das atividades realizadas, trabalhos publicados e demais informações,
que permitam avaliação dos méritos do candidato, a saber:
c.1. títulos universitários;
c.2. curriculum vitae et studiorum;
c.3. atividades científicas, didáticas e profissionais;
c.4. títulos honoríficos;
c.5. bolsas de estudo em nível pós-graduado;
c.6. cursos frequentados, congressos, simpósios e seminários dos quais participou.
d) 1 (um) exemplar ou cópia de cada trabalho ou documento mencionado no Memorial;
e) 7 (sete) exemplares de Plano de Trabalho, devendo ser
elaborado em papel tamanho A4 com, no mínimo, 5 (cinco)
páginas e, no máximo, 10 (dez) páginas, em espaço simples,
fonte “Times New Roman” tamanho 12, o qual deverá conter
descrição das atividades a serem desenvolvidas no âmbito do
ensino de graduação e de pós-graduação, pesquisa e extensão
na Unidade, contendo ainda proposta preliminar de pesquisa
a ser executada no período de 3 (três) anos, contemplando os
elementos essenciais de projetos de pesquisa acadêmica, para
julgamento pelos pares.
3.2.1. O Memorial poderá ser aditado, instruído ou completado até a data fixada para o encerramento das inscrições.
3.2.2. O candidato portador de necessidades especiais, temporária ou permanente, que precisar de condições especiais para
se submeter às provas deverá solicitá-las por escrito no momento da inscrição, indicando as adaptações de que necessita.
3.3. Recebida a documentação e satisfeitas as condições do
edital, a Área de Recursos Humanos da Unidade encaminhará o
requerimento de inscrição com toda a documentação à Comissão Interna designada pela Diretoria da Faculdade de Ciências
Aplicadas para emissão de parecer circunstanciado no prazo de
15 (quinze) dias.
3.3.1. O parecer de que trata o subitem anterior será submetido à aprovação da Congregação da Unidade, instância que
deliberará sobre o deferimento de inscrições.
3.3.2. A Unidade divulgará no sítio www.fca.unicamp.br/
portal/component/content/article/41-inf/296-concurso-docente.
html a Deliberação da Congregação referente às inscrições e
composição da Comissão Julgadora.
3.4. Os candidatos que tiveram os requerimentos de inscrição deferidos serão notificados a respeito da composição da
Comissão Julgadora e seus suplentes, bem como do calendário
fixado para as provas e do local de sua realização, por meio de
edital a ser publicado no Diário Oficial do Estado e divulgado no
sítio www.fca.unicamp.br/portal/component/content/article/41inf/296-concurso-docente.html, com antecedência mínima de 20
(vinte) dias úteis do início das provas.
3.5. O prazo de inscrição poderá ser prorrogado, a critério
da Unidade, por igual período, devendo ser publicado no Diário
Oficial do Estado até o dia do encerramento das inscrições.
3.6. A critério da Unidade, o prazo de inscrições poderá ser
reaberto, por igual período, até o final do dia útil imediatamente
posterior ao do encerramento das inscrições.
4. DA COMISSÃO JULGADORA
4.1. A Comissão Julgadora será constituída de 5 (cinco)
membros titulares e 2 (dois) suplentes, portadores, no mínimo,
do título de Doutor, cujos nomes serão aprovados pela Congregação da Unidade, e sua composição deverá observar os
princípios constitucionais, em particular o da impessoalidade.
4.1.1. Pelo menos 2 (dois) membros da Comissão Julgadora deverão ser externos à Unidade ou pertencer a outras
instituições.

4.2. Caberá à Comissão Julgadora examinar os títulos
apresentados, conduzir as provas do concurso e proceder às
arguições a fim de fundamentar parecer circunstanciado, classificando os candidatos.
4.3. A Comissão Julgadora será presidida pelo membro da
Unidade com a maior titulação. Na hipótese de mais de um
membro se encontrar nesta situação, a presidência caberá ao
docente mais antigo na titulação.
5. DAS PROVAS
5.1. O concurso constará das seguintes provas
a) Prova Escrita (peso 0,6);
b) Prova Específica (peso 0,4);
c) Prova de Títulos (peso 2);
d) Prova Didática (peso 2);
e) Prova de Arguição (peso 1).
5.2. Na definição dos horários de realização das provas será
considerado o horário oficial de Brasília/DF.
5.2.1. O candidato deverá comparecer ao local designado
para a realização das provas com antecedência mínima de 30
(trinta) minutos da hora fixada para o seu início.
5.2.2. Não será admitido o ingresso de candidato no local
de realização das provas após o horário fixado para o seu início.
5.3. O não comparecimento às provas, por qualquer que
seja o motivo, caracterizará desistência do candidato e resultará
em sua eliminação do certame.
5.4. Havendo provas de caráter eliminatório, estas devem
ocorrer no início do concurso e seus resultados divulgados antes
da sequência das demais provas.
5.4.1. Participarão das demais provas apenas os candidatos
aprovados nas provas eliminatórias.
Prova Escrita
5.5. A Prova Escrita versará sobre assunto de ordem geral e
doutrinária, relativo ao conteúdo do programa da disciplina ou
conjunto das disciplinas em concurso.
5.5.1. No início da Prova Escrita, a Comissão Julgadora
fará a leitura da(s) questão(ões), concedendo o prazo de 60
(sessenta) minutos para que os candidatos consultem seus
livros, periódicos ou outros documentos bibliográficos, na forma
impressa ou em arquivos eletrônicos, sendo que toda mídia eletrônica deverá ser utilizada em computador a ser disponibilizado
pela Unidade e que não esteja conectado à rede de informática
ou à internet.
5.5.2. Findo o prazo estabelecido no item 5.5.1, não será
mais permitida a consulta de qualquer material, e a Prova Escrita
terá início, com duração de 4 (quatro) horas para a redação
da(s) resposta(s).
5.5.3. As anotações efetuadas durante o período de consulta previsto no item 5.5.1 poderão ser utilizadas no decorrer da
Prova Escrita, devendo ser rubricadas por todos os membros da
Comissão Julgadora e anexadas na(s) folha(s) de resposta(s).
5.5.4. A Comissão Julgadora aplicará a Prova Escrita a todos
os candidatos simultaneamente.
5.5.5. Finalizada a aplicação, a Comissão Julgadora procederá à correção da Prova Escrita dos candidatos, documentando
os elementos utilizados para correção e pontuação.
5.5.6. Cada examinador atribuirá uma nota de 0 (zero) a 10
(dez) à Prova Escrita.
Prova Específica
5.6. A Prova Específica será constituída de análise do Plano
de Trabalho apresentado pelos candidatos nos termos do subitem 3.2.“e”, na qual a Comissão Julgadora avaliará o domínio
do conhecimento e aptidão do candidato na área do concurso,
com base nos seguintes aspectos:
a) pertinência e adequação do conteúdo a ser abordado no
ensino de graduação e pós-graduação;
b) pertinência e relevância do projeto de pesquisa e sua
exequibilidade;
c) pertinência e relevância das atividades de extensão e sua
aderência às demais atividades acadêmicas da FCA;
d) originalidade e exequibilidade das propostas de pesquisa
apresentadas, considerando sua aderência às áreas de pesquisa
da Faculdade e/ou oportunidade e viabilidade de abertura de
novas áreas.
5.6.1. Cada examinador atribuirá uma nota de 0 (zero) a 10
(dez) à Prova Específica.
Prova de Títulos
5.7. Na Prova de Títulos, a Comissão Julgadora apreciará
o Memorial elaborado e comprovado pelo candidato no ato da
inscrição, considerando ainda:
a) sua aderência ao perfil desejado dos candidatos indicados no Edital;
b) as características de produção científica da área do
conhecimento, objeto do concurso.
5.7.1. Os membros da Comissão Julgadora terão o prazo
máximo de 24 (vinte e quatro) horas para emitir o julgamento
da Prova de Títulos.
5.7.2. Cada examinador atribuirá uma nota de 0 (zero) a 10
(dez) à Prova de Títulos.
Prova Didática
5.8. A Prova Didática versará sobre apresentação de tema
pertencente ao programa de disciplina ou conjunto de disciplinas em concurso (Anexo I) e nela o candidato deverá revelar
cultura abrangente do assunto abordado, considerando-se, especialmente, domínio do tema e sua articulação com outros temas,
fluência, organização, capacidade didática e outros aspectos que
a Comissão Julgadora houver por bem considerar.
5.8.1. A matéria para a Prova Didática será sorteada com 24
(vinte e quatro) horas de antecedência, de uma lista de 10 (dez)
pontos, organizada pela Comissão Julgadora.
5.8.2. A Prova Didática terá duração de 50 (cinquenta)
a 60 (sessenta) minutos, e nela o candidato desenvolverá o
assunto do ponto sorteado, vedada a simples leitura do texto
da aula, mas facultando-se, com prévia aprovação da Comissão Julgadora, o emprego de roteiros, apontamentos, tabelas,
gráficos, diapositivos ou outros recursos pedagógicos utilizáveis
na exposição.
5.8.3. Ao final da prova, cada examinador atribuirá ao
candidato nota de 0 (zero) a 10 (dez).
Prova de Arguição
5.9. Na Prova de Arguição, o candidato será interpelado
pela Comissão Julgadora sobre a matéria do programa da
disciplina ou conjunto de disciplinas em concurso e/ou sobre o
Memorial apresentado na inscrição, devendo apresentar conhecimento atualizado e abrangente nos temas do concurso, domínio sobre a temática e os objetivos apresentados no seu Plano
de Trabalho, e capacidade de interlocução com os membros da
Comissão Julgadora no que lhe for demandado.
5.9.1. Na Prova de Arguição, cada integrante da Comissão
Julgadora disporá de até 30 (trinta) minutos para arguir o candidato que terá igual tempo para responder à(s) questão(ões)
formulada(s).
5.9.2. Havendo acordo mútuo, a arguição poderá ser feita
sob a forma de diálogo, respeitando, porém, o limite máximo de
1 (uma) hora para cada arguição.
5.9.3. Ao final da prova, cada examinador atribuirá ao
candidato nota de 0 (zero) a 10 (dez).
5.10. As Provas Específica e de Títulos serão realizadas
internamente à Comissão Julgadora em sessão reservada.
5.11. As Provas Didática e de Arguição serão realizadas em
sessão pública, sendo vedado aos candidatos assistir às provas
dos demais participantes do concurso.
5.12. Serão realizadas as Provas Didáticas de todos os candidatos antes de serem iniciadas as Provas de Arguição.
5.13. A Comissão Julgadora poderá ou não descontar pontos quando o candidato não atingir o tempo mínimo ou exceder
o tempo máximo pré-determinado para as Provas Didática e
de Arguição.
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6. DA AVALIAÇÃO E JULGAMENTO DAS PROVAS
6.1. As Provas Escrita, Específica, de Títulos, Didática e de
Arguição terão caráter classificatório.
6.1.1. A Prova Escrita também terá caráter eliminatório,
caso compareçam mais de 10 (dez) candidatos.
6.1.1.1. Na hipótese da Prova Escrita ter caráter eliminatório, deverá ser observado o seguinte procedimento:
a) ao final da Prova Escrita, cada examinador atribuirá
ao candidato uma nota de 0 (zero) a 10 (dez), considerando o
previsto no item 5.5 deste edital;
b) após a atribuição das notas, o resultado da Prova Escrita
será imediatamente proclamado pela Comissão Julgadora em
sessão pública;
c) serão considerados aprovados na Prova Escrita com
caráter eliminatório os candidatos que obtiverem notas iguais
ou superiores a 7 (sete) de, no mínimo, 3 (três) dos 5 (cinco)
examinadores;
d) somente participarão das demais provas do concurso
público os candidatos aprovados na Prova Escrita;
e) as notas atribuídas na Prova Escrita por cada um dos
examinadores aos candidatos aprovados serão computadas ao
final do concurso público para fins de classificação, nos termos
do item 6.3 deste edital.
6.1.2. A Prova Específica também terá caráter eliminatório,
caso compareçam mais de 10 (dez) candidatos.
6.1.2.1. Na hipótese da Prova Específica ter caráter eliminatório, deverá ser observado o seguinte procedimento:
a) ao final da Prova Específica cada examinador atribuirá
ao candidato uma nota de 0 (zero) a 10 (dez), considerando o
previsto no item 5.6 deste edital;
b) após a atribuição das notas, o resultado da Prova Específica será imediatamente proclamado pela Comissão Julgadora
em sessão pública;
c) serão considerados aprovados na Prova Específica com
caráter eliminatório os candidatos que obtiverem notas iguais
ou superiores a 7 (sete) de, no mínimo, 3 (três) dos 5 (cinco)
examinadores;
d) somente participarão das demais provas do concurso
público os candidatos aprovados na Prova Específica;
e) as notas atribuídas na Prova Específica por cada um dos
examinadores aos candidatos aprovados serão computadas ao
final do concurso público para fins de classificação, nos termos
do item 6.3 deste edital.
6.2. Ao final de cada uma das provas previstas no subitem
5.1 deste edital, cada examinador atribuirá ao candidato uma
nota de 0 (zero) a 10 (dez).
6.2.1. As notas das Provas de Títulos, Didática e de Arguição
serão atribuídas individualmente pelos integrantes da Comissão
Julgadora em envelopes lacrados e rubricados, após a realização
de cada prova, e abertos ao final de todas as provas do concurso
em sessão pública.
6.2.2. Caso as Provas Escrita e Específica não tenham caráter eliminatório, as notas atribuídas nestas provas deverão ser
divulgadas no final do concurso, nos termos do subitem 6.2.1.
6.3. A nota final de cada examinador será a média ponderada das notas atribuídas por ele ao candidato em cada prova.
6.3.1. Cada examinador fará uma lista ordenada dos candidatos pela sequência decrescente das notas finais. O próprio
examinador decidirá os casos de empate, com critérios que
considerar pertinentes.
6.3.2. As notas finais serão calculadas até a casa dos
centésimos, desprezando-se o algarismo de ordem centesimal,
se inferior a 5 (cinco), e aumentando-se o algarismo da casa
decimal para o número subsequente, se o algarismo da ordem
centesimal for igual ou superior a 5 (cinco).
6.4. A Comissão Julgadora, em sessão reservada, depois de
divulgadas as notas e apurados os resultados, emitirá parecer
circunstanciado sobre o resultado do concurso, justificando
a indicação feita, do qual deverá constar tabela e/ou textos
contendo as notas, as médias e a classificação dos candidatos.
Também deverão constar do relatório os critérios de julgamento
adotados para avaliação de cada uma das provas. Todos os
documentos e anotações feitas pela Comissão Julgadora para
atribuição das notas deverão ser anexados ao processo do
concurso público.
6.4.1. Ao relatório da Comissão Julgadora poderão ser
acrescentados relatórios individuais de seus membros.
6.5. O resultado do concurso será imediatamente proclamado pela Comissão Julgadora em sessão pública.
6.5.1. Serão considerados habilitados os candidatos que
obtiverem, da maioria dos examinadores, nota final mínima 7
(sete).
6.5.2. A relação dos candidatos habilitados é feita a partir
das listas ordenadas de cada examinador.
6.5.3. O primeiro colocado será o candidato que obtiver o
maior número de indicações em primeiro lugar na lista ordenada
de cada examinador.
6.5.4. O empate nas indicações será decidido pela Comissão
Julgadora, prevalecendo sucessivamente a maior média obtida
na Prova Didática e a maior média obtida na Prova de Títulos.
Persistindo o empate, a decisão caberá, por votação, à Comissão
Julgadora. O Presidente da Comissão Julgadora terá voto de
desempate, se couber.
6.5.5. Excluindo das listas dos examinadores o nome do
candidato anteriormente selecionado, o próximo classificado
será o candidato que obtiver o maior número de indicações na
posição mais alta da lista ordenada de cada examinador.
6.5.6. Procedimento idêntico será efetivado subsequentemente até a classificação do último candidato habilitado.
6.6. As sessões de que tratam os itens 6.2.1 e 6.5 deverão
se realizar no mesmo dia em horários previamente divulgados.
6.7. O parecer da Comissão Julgadora será submetido à
Congregação da Faculdade de Ciências Aplicadas, que só poderá
rejeitá-lo em virtude de vícios de ordem formal, pelo voto de 2/3
(dois terços) de seus membros presentes.
6.8. O resultado final do concurso será submetido à apreciação da Câmara Interna de Desenvolvimento de Docentes (CIDD)
e encaminhado à Câmara de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE)
para deliberação.
6.9. A relação dos candidatos aprovados será publicada no
Diário Oficial do Estado, com as respectivas classificações.
7. DA ELIMINAÇÃO
7.1. Será eliminado do concurso público o candidato que:
a) Deixar de atender às convocações da Comissão Julgadora;
b) Não comparecer ao sorteio do ponto da Prova Didática;
c) Não comparecer a qualquer uma das provas, exceto às
Provas Específica e de Títulos.
8. DO RECURSO
8.1. O candidato poderá interpor recurso contra o resultado
do concurso, exclusivamente de nulidade, ao Conselho Universitário, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da publicação
prevista no item 6.9 deste edital.
8.1.1. O recurso deverá ser protocolado na Secretaria Geral
da UNICAMP.
8.1.2. Não será aceito recurso via postal, via fac-símile ou
correio eletrônico.
8.1.3. Recursos extemporâneos não serão recebidos.
8.2. O resultado do recurso será divulgado no sítio eletrônico da Secretaria Geral da UNICAMP (www.sg.unicamp.br).
9. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
9.1. A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a
tácita aceitação das normas e condições estabelecidas neste edital, em relação às quais o candidato não poderá alegar qualquer
espécie de desconhecimento.
9.2. As convocações, avisos e resultados do concurso serão
publicados no Diário Oficial do Estado e estarão disponíveis no
sítio www.fca.unicamp.br/portal/component/content/article/41-

