sexta-feira, 15 de maio de 2015
- Diploma de conclusão do Ensino Médio.
- Na impossibilidade de seu comparecimento o candidato
poderá fazer-se representar por Procurador legalmente constituído e, neste caso, além do Xerox autenticada da documentação
do candidato deverá ser apresentado o original do instrumento
do mandato, além do documento de identidade do Procurador.
- Caso o candidato aceite a vaga e tenha apresentado
a documentação acima receberá a relação da documentação
necessária à contratação.
ESQUEMA DE CONVOCAÇÃO
RELAÇÃO DOS CANDIDATOS CONVOCADOS:
- DATA: 21/05/2015
- HORÁRIO: 09:00
-LOCAL: DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS DO
HOSPITAL DAS CLINICAS DA FACULDADE DE MEDICINA BOTUCATU
- NÚMERO DE VAGAS OFERECIDAS: 1
Nº Inscrição – Nome – RG – Classificação
010173-7 WILLIAM CRISTIANO DE OLIVEIRA – 20.157.4177 – 57º
CONCURSO PÚBLICO:- CLASSE – AGENTE TÉCNICO DE
ASSISTÊNCIA A SAÚDE (BIOLOGISTA)
INSTRUÇÃO ESPECIAL 03/2014
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DOS CANDIDATOS HABILITADOS
PARA ANUÊNCIA À CONTRATAÇÃO.
- O Departamento de Gestão de Pessoas do Hospital
das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu – HCFMB,
autorizado pela Superintendência, CONVOCA os candidatos
habilitados no Concurso Público da classe: - AGENTE TÉCNICO
DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE (BIOLOGISTA) a comparecerem em
data, horário e local abaixo mencionado a fim de manifestarem
interesse pelas vagas oferecidas e entrega de documentação.
- O candidato deverá comparecer na data, horário e local
estabelecido neste Edital munido dos documentos (original e
cópia):
-3 fotos 3x4
- Carteira de Trabalho frente e verso da folha da foto e das
páginas que tenham registro de trabalho + primeiro e último
emprego (se for o caso);
-Título de Eleitor + comprovante da última eleição ou certidão de quitação eleitoral;
- RG;
- CPF;
- Certificado Militar (quando do sexo masculino);
- Certidão de Naturalização (em caso de estrangeiro);
- Certidão de Nascimento/Casamento;
- Certidão de nascimento de filhos menores de 14 anos +
Carteira de Vacinação;
- Atestado de antecedentes criminais poderá ser requerida
na Delegacia de Polícia ou Poupatempo;
- Declaração de Bens e Valores ou cópia da Declaração do
Imposto de Renda Exercício 2014-Ano Base 2013;
- Cartão de Inscrição no PIS ou PASEP (se inscrito);
- Comprovante de residência atualizado;
- Currículo resumido;
- Carteira de Vacinação atualizada;
- Comprovante de conta bancária – Banco do Brasil;
- Diploma de conclusão ensino superior em: Biologia,
Biomedicina ou Farmacêutico Bioquímico com especialização
comprovada na área de analises clinica e/ou patológica reconhecidos pelo MEC;
- Registro no respectivo conselho de classe.
- Na impossibilidade de seu comparecimento o candidato
poderá fazer-se representar por Procurador legalmente constituído e, neste caso, além do Xerox autenticada da documentação
do candidato deverá ser apresentado o original do instrumento
do mandato, além do documento de identidade do Procurador.
- Caso o candidato aceite a vaga e tenha apresentado
a documentação acima receberá a relação da documentação
necessária à contratação.
- DATA: 21/05/2015
- HORÁRIO: 09:00 HORAS
- LOCAL: Departamento de Gestão de Pessoas do Hospital
das Clinicas da Faculdade de Medicina de Botucatu
- NÚMERO DE VAGAS OFERECIDAS: 1
- RELAÇÃO DOS CANDIDATOS CONVOCADOS:
Nº Inscrição – Nome – RG – Classificação
0100020-9-NATHALIA ALMEIDA SOUZA – 43.493.769-1
– 9º
0101649-9 – VANESSA ROCHA DA SILVA – 44.867.001X – 10º

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,
CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO
TECNOLÓGICA PAULA SOUZA
*
ETEC DE VARGEM GRANDE DO SUL – VARGEM GRANDE
DO SUL
PROCESSO SELETIVO DE DOCENTES, NOS TERMOS DO
COMUNICADO CEETEPS N° 1/2009, E SUAS ALTERAÇÕES.
AVISO Nº 179/01/2014 DE 19/03/2014. PROCESSO Nº
1457/2014
DESPACHO DO DIRETOR DE ESCOLA TÉCNICA DE
14/05/2015.
O Diretor de Escola Técnica da ETEC DE VARGEM GRANDE
DO SUL, 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
20/05/2014, a validade dos processos seletivos nos componentes curriculares 1. Biologia, 4. Ética e Cidadania Organizacional,
5. Tecnologia de Produtos Vegetais, 6. Tecnologia de Carnes e
Derivados, 7. Operação de Software Aplicativo e nos grupos de
componentes curriculares, 8. Desenvolvimento de Software I e II,
9. Técnicas de Linguagens para Banco de Dados I, II e III
*
*
ETEC JOSÉ MARTIMIANO DA SILVA - RIBEIRÃO PRETO
PROCESSO SELETIVO DE DOCENTES, NOS TERMOS DO
COMUNICADO CEETEPS N° 1/2009, E SUAS ALTERAÇÕES.
AVISO N°074/01/2015 de 24/02/2015. Processo nº
2383/2015
AVISO DE RESULTADO DA AULA TESTE E CLASSIFICAÇÃO
FINAL
O Diretor de Escola Técnica da ETEC JOSÉ MARTIMIANO DA
SILVA, faz saber aos candidatos abaixo relacionados o resultado
da AULA TESTE e CLASSIFICAÇÃO FINAL.
3.Componente curricular: Educação Física
Candidato(s) Aprovado(s)
Nº de Inscrição/ Nome/ RG/ Nota/ Classificação Final
- Licenciado
39/Silvina Camila de Sousa/50.479.535-1/82,33/1º
07/Camila do Patrocínio Vasconcelos/32.616.593-9/74,66/2º
19/Luis Guilherme Fernandes/46.208.813-3/72,33/3º
26/Anselmo Aparecido Salmazo Junior/27.899.8707/66,66/4º
Candidato(s) não Aprovado(s)
Nº de Inscrição/RG/ Nota
27/35.019.456-7/43
34/3.963.429-5/46,66
Candidato(s) Ausente(s)
Nº de Inscrição/ RG
02/ 30.690.826-8
33/ 42.465.775-2
*
*

Diário Oficial Poder Executivo - Seção I
ETEC DE FERRAZ DE VASCONCELOS, FERRAZ DE VASCONCELOS
PROCESSO SELETIVO DE DOCENTES, NOS TERMOS DO
COMUNICADO CEETEPS N° 1/2009, E SUAS ALTERAÇÕES.
AVISO N° 170/01/2015 de 26/02/2015. Processo n°
1553/2015
DESPACHO DO DIRETOR DE ESCOLA TÉCNICA DE
14/05/2015
O Diretor de Escola Técnica da ETEC de Ferraz de Vasconcelos, no uso das atribuições conferidas por meio do § 1º
do artigo 3º da Deliberação CEETEPS - 2/2009, HOMOLOGA
o Processo Seletivo de docente, no componente curricular - 2.
Inglês Instrumental.
*

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
UNIDADES UNIVERSITÁRIAS
ESCOLA DE COMUNICAÇÕES E ARTES
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
ESCOLA DE COMUNICAÇÕES E ARTES
Comunicado
- O Conselho Técnico Administrativo da Escola de Comunicações e Artes, em reunião realizada em 13.05.2015, aprovou
em votação as inscrições dos candidatos: Fábio Cesar Venturini,
Claudio Pereira Bueno, Alessandra Lucia Bochio e Marcus Vinicius Fainer Bastos ao Processo Seletivo para contratação de
docente por prazo determinado como Professor Contratado III
(Professor Doutor) em jornada de 12 horas semanais de trabalho
junto ao Departamento de Artes Plásticas, na área de “Fotografia, Multimídia e Intermídia” (Edital 08/2015/ECA, publicado no
D.O.E. de 28.03.2015) nos termos das Resoluções 5872/2010 e
6060/2012.
- Integram a Comissão de Seleção aprovada em votação na
mesma sessão, os Profs. Drs: Silvia Regina Ferreira de Laurentiz/
Professora Associada/CAP/ECA, Hermes Renato Hildebrand/
Professor Doutor/Unicamp e Lúcia Isaltina Clemente Leão/
Professora Doutora/PUC-SP, como Membros Titulares e os Profs.
Drs: Luiz João Musa/Professor Doutor/CAP/ECA, Fernando Luiz
Fogliano/Professor Doutor/Centro Universitário Senac, Daniela
Kutschat Hanns/Professora Doutora/FAU, Patrícia Moran Fernandes/Professora Doutora/CTR/ECA, Carlos Roberto Zibel Costa/
Professor Associado/FAU, como Membros Suplentes.

FACULDADE DE ARQUITETURA E
URBANISMO
Universidade de São Paulo
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo
CONVOCAÇÃO
Edital 008/2015
Referente ao Edital ATAC 050/2014
As provas do concurso para a obtenção do título de LivreDocente, com base nas disciplinas do conjunto de disciplinas
de Planejamento Urbano e Regional do Departamento de
Projeto da FAUUSP. Edital ATAC 050/2014, na qual está inscrita
a candidata Profa. Dra. Klara Anna Maria Kaiser Mori, processo
nº 2015.1.205.16.4, terá início no dia 15 de junho de 2015,
com instalação às 09h00. Integraram a Comissão Julgadora,
como membros titulares, os Professores Doutores: Maria Lúcia
Refinetti Rodrigues Martins, Presidente da referida Comissão,
João Sette Whitaker Ferreira, ambos ativos do Departamento de
Projeto e da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Francisco
Miraglia Neto, ativo, do Instituto de Matemática e Estatística,
todos da Universidade de São Paulo, Silvio Mendes Zancheti,
ativo, da Universidade Federal do Pernambuco - UFPE e Arlete
Moyses Rodrigues, ativa, da Universidade Estadual de Campinas
- UNICAMP, como Membros Suplentes os Professores Doutores:
Suzana Pasternak, aposentada, do Departamento de História e
Estética do Projeto da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo,
Henri Acselrad, ativo da Universidade Federal do Rio de Janeiro
e Mario Thadeu Leme de Barros, ativo da Escola Politécnica 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 Salles de Oliveira”.
Assistência Técnica Acadêmica, da Faculdade de Arquitetura
e Urbanismo, da Universidade de São Paulo.
Universidade de São Paulo
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo
Edital ATAC 009/2015
Retificação da publicação realizada no D.O.E., de
28.04.2015, página 177, referente ao Edital ATAC 050/2014.
Onde se lê: “(...) Luise Weiss, ativa, da Universidade de
Campinas e Pelópidas Cypriano de Oliverira, ativo, da Universidade Estadual de São Paulo... (...)”.
Leia-se: “(...) Luise Weiss, ativa, da Universidade Estadual de
Campinas e Pelópidas Cypriano de Oliveira, ativo, da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” - UNESP... (...)”.
Assistência Técnica Acadêmica da Faculdade de Arquitetura
e Urbanismo da Universidade de São Paulo.
Universidade de São Paulo
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo
Edital ATAC 009/2015
Retificação da publicação realizada no D.O.E., de
28.04.2015, página 177, referente ao Edital ATAC 050/2014.
Onde se lê: “(...) Luise Weiss, ativa, da Universidade de
Campinas e Pelópidas Cypriano de Oliverira, ativo, da Universidade Estadual de São Paulo... (...)”.
Leia-se: “(...) Luise Weiss, ativa, da Universidade Estadual de
Campinas e Pelópidas Cypriano de Oliveira, ativo, da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” - UNESP... (...)”.
Assistência Técnica Acadêmica da Faculdade de Arquitetura
e Urbanismo da Universidade de São Paulo.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
REITORIA
SECRETARIA GERAL
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS
EDITAL
Concurso público de provas e títulos, para provimento de
01 (um) cargo de Professor Doutor, nível MS-3 em RTP, com
opção preferencial para o RDIDP, junto às disciplinas MD-758,
BS-210, MD-544 e MD-131, do Departamento de Radiologia,
da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Estadual
de Campinas. O Concurso de que trata este Edital terá início às
08:30 do dia 22/06/2015, na Sala de Reuniões da Congregação/
FCM da Faculdade de Ciências Médicas, situada na Cidade
Universitária Zeferino Vaz, Barão Geraldo, Campinas, SP, com o
seguinte calendário fixado para a realização das provas:
22/06/2015 – Segunda-feira
08:30 – Abertura do Concurso, apresentação da Banca e dos
candidatos, elaboração das provas escrita e específica e sorteio
da ordem de apresentação dos candidatos.
09:00 – Prova Escrita.
09:20 – Prova de Títulos (Somente Comissão Julgadora).
11:00 – Prova Específica.
13:00 – Sorteio do Ponto para a Prova Didática.
13:30 – Correção das Provas Escrita e Específica.
23/06/2015 – Terça-feira
13:00 – Prova Didática.
24/06/2015 – Quarta-feira

08:30 – Prova de Arguição, e em seguida abertura dos
envelopes e divulgação dos resultados.
Lista de Temas para a Prova Didática
1. A importância dos métodos de imagem na avaliação dos
tumores do sistema nervoso central
2. Avaliação por imagem das infecções do sistema nervoso
central
3. Avaliação por imagem dos distúrbios circulares do sistema nervoso central
4. Avaliação por imagem das infecções pulmonares
5. Avaliação por imagem das neoplasias pulmonares
6. Anatomia do sistema cardiovascular
7. Avaliação por imagem das neoplasias hepáticas
8. Avaliação por imagem das patologias do tórax dos
neonatos
9. Avaliação por imagem da mama
10. Avaliação por imagem dos tumores renais
A Comissão Julgadora estará constituída pelos seguintes
Professores Doutores, Titulares: Inês Carmelita Minniti Rodrigues
Pereira, Fabiano Reis, Jamal Baracat, Cláudio Campi de Castro e
Sérgio Ajzen. Suplentes: Luiz Roberto Lopes, Celso Dario Ramos,
Jacob Szenjfeld, Carlos Alberto Buchpiguel e Marcello Henrique
Nogueira Barbosa.
Ficam, pelo presente Edital, convocados os Membros da
Comissão Julgadora e os candidatos inscritos: Daniel Miranda
Ferreira, Augusto Castelli Von Atzingen, Patrícia Prando Cardia e
Sergio San Juan Dertkigil.
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS
EDITAL
Concurso Público de Provas e Títulos para obtenção do
Título de Livre Docente, junto à área de Coloproctologia, nas disciplinas MD-139, MD-752, RM 892 e RM 893, do Departamento
de Cirurgia da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade
Estadual de Campinas. O Concurso de que trata este Edital terá
início às 08:00 horas do dia 23 de junho de 2015, na Sala de
Reuniões do Departamento de Cirurgia, da Faculdade de Ciências Médicas, situado na Cidade Universitária “Zeferino Vaz”,
Barão Geraldo, Campinas, SP, com o seguinte calendário fixado
para realização das provas:
Dia: 23/06/2015 – Terça-feira
08:00 – Abertura do Concurso Público, apresentação da
Comissão Julgadora e do candidato inscrito.
08:15 – Prova Prática
10:15 – Sorteio do ponto para Prova Didática
10:30 – Prova de Títulos
Dia: 24/06/2015 – Quarta-¬¬¬¬¬¬¬¬¬feira
10:15 – Prova Didática
13:30 – Defesa de Tese – Arguição e em seguida apuração
e divulgação dos resultados
A Comissão Julgadora estará constituída pelos Professores
Doutores: Titulares: Ilka de Fátima Santana Ferreira Boin, Alfio
José Tincani, Fabio Guilherme Caserta M. Campos, Magaly
Gemio Teixeira e José Joaquim Ribeiro da Rocha. Suplentes: Joaquim Murray Bustorff Silva, Elinton Adami Chaim, Ana Terezinha
Guillaumon e Delcio Matos.
Ficam, pelo presente Edital, convocados os Membros da
Comissão Julgadora e a candidata inscrita: Raquel Franco Leal.
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
EDITAL
CARGO DE PROFESSOR DOUTOR – MS-3.1
O Diretor da Faculdade de Odontologia de Piracicaba da
Universidade Estadual de Campinas, através da Secretaria Geral,
torna pública a abertura de inscrições para o 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, nos termos do item 2, na área de Fisiologia e Biofísica,
nas disciplinas: DB 011 - Biociências I, DB 021 - Biociências II,
DM 021 - Cárie II, DM 042 - Diagnóstico Oral IV, DM 057 - Polpa
e Periapice I e DM 068 - Odontologia Infantil I, do Departamento
de Ciências Fisiológicas da Faculdade de Odontologia de Piracicaba 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. Apresentar experiência didática em ministrar aulas
de graduação e pós-graduação em cursos de Odontologia e
áreas afins. Formação em Fisiologia ou Fisiologia Oral. Experiência ou formação para desenvolver pesquisas de ponta em Fisiologia ou Fisiologia Oral expressa por publicações, orientações e
captação de recursos em agências de fomento.
- 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 CONSUA-02/01, cujo texto integral está disponível no sítio:
h t t p : / / w w w. p g . u n i c a m p . b r / m o s t r a _ n o r m a .
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-08/2010.
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$ 1.675,01
b) RTC – R$ 4.251,87
c) RDIDP – R$ 9.663,20
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 – DOE –, no horário das
9h00 às 12h00 e das 14h00 às 17h00, na Diretoria de Apoio
Administrativo da Faculdade de Odontologia de Piracicaba,
situada na Cidade de Piracicaba SP.
Endereço: Avenida Limeira, 901 – bairro Areão – Piracicaba
SP.
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 Odontologia
de Piracicaba, 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;
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b) documento de identificação pessoal, em cópia;
c) sete exemplares de memorial, com o relato das atividades
realizadas e a comprovação dos 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 de pós-graduação;
c.6. cursos frequentados, congressos, simpósios e seminários dos quais participou.
d) um exemplar ou cópia de cada trabalho ou documento
mencionado no memorial;
e) Sete exemplares do plano de trabalho. O plano de trabalho a ser apresentado pelo candidato deverá expor o estágio
corrente da pesquisa do candidato na área do concurso, não
devendo exceder 20 (vinte) páginas.
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 Secretaria da Unidade encaminhará o requerimento de
inscrição com toda a documentação ao Diretor da Faculdade de
Odontologia de Piracicaba, que a submeterá ao Departamento
ou a outra instância competente, definida pela Congregação
da Unidade a que estiver afeta a(s) área(s) em concurso, tendo
este o prazo de 15 dias para emitir parecer circunstanciado
sobre o assunto
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.fop.unicamp.br 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 sitio www.fop.unicamp.br, 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 05 (cinco)
membros titulares e 02 (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 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 1);
b) prova específica (peso 1);
c) prova de títulos (peso 1);
d) prova de arguição (peso 1);
e) prova didática (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, relativa ao conteúdo do programa das disciplinas ou
conjunto de 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.
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 3 (três) 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 folha de resposta. As
anotações deverão ser feitas à caneta, de próprio punho e em
folhas especificas a serem fornecidas pela Comissão Julgadora.
Não será permitido o uso de equipamentos eletrônicos. Finalizada a aplicação a Comissão Julgadora procederá à correção
da prova escrita dos candidatos, documentando os elementos
utilizados para correção e pontuação, mediante emissão de
parecer circunstanciado.
5.5.4. Cada examinador atribuirá uma nota de 0 (zero) a 10
(dez) à prova escrita.
Prova específica
5.6. A prova específica constará da análise do Plano de
Trabalho pela Comissão Julgadora e arguição do candidato do
Plano de Trabalho.
A Comissão Julgadora arguirá o candidato no tempo máximo de 60 (sessenta) minutos.
Critérios para avaliação: Pertinência, originalidade e exequibilidade das propostas de pesquisa apresentadas, considerando
sua aderência às áreas de pesquisa do Departamento e/ou oportunidade e viabilidade de abertura de novas áreas. Pertinência
dos tópicos, e sua distribuição, nas disciplinas de graduação
em concurso. Avaliação das metodologias de ensino propostas
pelo candidato.
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.
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 de arguição
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