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Docente de Ensino Médio I e/ou II, e por prazo nunca inferior 
a 15 dias.

9.2. A admissão de docente, em caráter temporário, somen-
te poderá ser efetuada nas seguintes condições:

a) licença-prêmio, licença-saúde, licença-gestante, licença 
adoção e outros afastamentos previstos em lei, excetuando-se 
férias, observados o disposto no artigo 70 do Estatuto do Magis-
tério de 2º grau da Unesp;

b) vacância de função no decorrer do ano letivo;
c) aulas livres, cujo número não justifique a composição de 

uma jornada;
d) em substituição à docente designado para outras funções 

previstas no Estatuto do Magistério de 2º grau da Unesp;
e) até o final do ano letivo, para aulas remanescentes da 

redistribuição de aulas.
9.3. O prazo de permanência do servidor cujo término da 

admissão ocorra durante o período em que, por força de lei 
federal e/ou estadual aplicável à Universidade, esteja vedada as 
admissões no serviço público, ficarão prorrogadas até o final do 
período de proibição.

9.4. A admissão obedecerá à rigorosa ordem de classifi-
cação.

9.5. O candidato classificado deverá aceitar o horário com-
pleto de aulas apresentado pela Escola, que poderá ser nos perí-
odos matutino, vespertino e noturno. A não aceitação do referido 
horário de aulas implicará na não admissão do candidato. O 
candidato a ser admitido em caráter temporário, não poderá 
declinar de parte das horas/aula, quando da sua atribuição.

9.6. No caso de acumulação com outro cargo ou função 
pública, inclusive proventos de aposentadoria ou reforma, o can-
didato deverá apresentar na admissão, publicação do Ato Deci-
sório favorável de acumulação de cargos. A não apresentação 
da referida publicação implicará na não admissão do candidato.

9.7. O docente admitido em caráter temporário será dispen-
sado pela administração:

a) findo o prazo para o qual foi admitido;
b) com o provimento de função em caráter permanente, 

mediante concurso público;
c) quando do retorno do titular da função;
d) antes do prazo previsto, desde que seu desempenho não 

seja satisfatório.
10 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
10.1. O resultado do concurso será homologado pelo 

Diretor da Faculdade de Engenharia, divulgado na Unidade e 
publicado no D.O.E.

10.2. Os candidatos poderão apresentar pedido de revisão 
de nota no prazo de 03 (três) dias úteis contados da data da 
publicação dos resultados no D.O.E., através de requerimento 
dirigido à Comissão de Seleção e protocolado no local da 
inscrição.

10.3. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão 
de Seleção, integrada pelo Diretor do Colégio Técnico e por 02 
(dois) docentes da área a que se destina a função.

10.4. A convocação para a prova com indicação do dia, 
hora, local será feita por Edital a ser publicado no DOE, com 
antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis contados a partir da 
data da publicação do edital, sendo de responsabilidade do can-
didato o acompanhamento, não podendo ser alegada qualquer 
espécie de desconhecimento.

10.5. O candidato deverá comparecer no local da prova, 30 
minutos antes do horário estabelecido, munido de protocolo de 
inscrição e documento original de identidade.

10.6. O candidato deverá exibir, no ato da prova, documen-
to hábil de identidade.

10.7. Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo 
alegado, importando a ausência do candidato na sua eliminação 
do Concurso Público.

10.8. A validade deste concurso, destinado para provimento 
de função em caráter temporário, será para o ano letivo de 2016, 
e prorrogável para 2017, a critério da administração.

10.9. A inscrição implicará no conhecimento das presentes 
instruções deste Edital e no compromisso de aceitação das 
condições aqui estabelecidas.

(Processo 685/2015)
ANEXO I – PROGRAMA E BIBLIOGRAFIA
Componente Curricular: HISTÓRIA
Programa e Bibliografia
Componente Curricular: HISTÓRIA
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
1.As revoluções Burguesas e a formação do mundo contem-

porâneo – O Liberalismo, o Socialismo e o Nacionalismo.
2.O populismo e os diferentes momentos da Era Vargas 

(1930/45 e 1950/54).
BIBLIOGRAFIA
-HILL CRISTOPHER. A Revolução Inglesa de 1640. Lisboa: 

Presença, 1985.
-HOBSBAWM, Eric. Da Revolução Industrial Inglesa ao 

Imperialismo. 4ª Ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1991.
-SOBOUL, Albert. História da Revolução Francesa. 3ª Ed. Rio 

de Janeiro: Zahar Editores, 1981.
-FAUSTO, B. O Brasil Republicano. 3º Vol. – Sociedade e 

Política. Difel-SP, 1983.
-NOVAIS, F. História da Vida Privada no Brasil. 3º e 4º Vol. 

Cia. das Letras, SP, 1998.
ANEXO II – MODELO DA DECLARAÇÃO PARA CANDIDATO 

DESEMPREGADO
D E C L A R A Ç Ã O
Eu, __________________________, RG n°___________, 

CPF n° _______________, DECLARO, sob pena das sanções 
cabíveis, para fins de concessão de redução de pagamento do 
valor da taxa de inscrição, prevista na Lei n° 12.782/07 e no 
Edital nº ___________ - Concurso Público - da Faculdade de 
Engenharia – Câmpus de Bauru, que me encontro na condição 
de desempregado(a).

_____________, ____ de _________ de 2015.
____________________________________
Assinatura do(a) candidato(a)
 CAMPUS DE BAURU
FACULDADE DE ENGENHARIA DE BAURU
COLÉGIO TÉCNICO INDUSTRIAL PROF. ISAAC PORTAL ROL-

DAN
EDITAL Nº 164/2015– STDARH/FE
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS PARA PROVIMENTO 

DE FUNÇÃO DOCENTE, MEDIANTE ADMISSÃO EM CARÁTER 
TEMPORÁRIO, REFERENTE ÀS HORAS-AULA EXCEDENTES (EM 
SUBSTITUIÇÃO), PARA O ANO LETIVO DE 2016, JUNTO AO COLÉ-
GIO TÉCNICO INDUSTRIAL “PROF. ISAAC PORTAL ROLDÁN” DA 
FACULDADE DE ENGENHARIA DE BAURU, NO COMPONENTE 
CURRICULAR/ÁREA DE ATUAÇÃO “MATEMÁTICA”.

Estarão abertas, com base no Estatuto do Magistério do 
2º Grau da Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita 
Filho", bem como na legislação em vigor, as inscrições ao 
Concurso Público de Provas para provimento de função docente, 
mediante admissão em caráter temporário, referente às horas-
aula excedentes (em substituição) para o ano letivo de 2016, 
no componente curricular/área de atuação “MATEMÁTICA”, 
junto ao Colégio Técnico Industrial “Prof. Isaac Portal Roldán” 
da Faculdade de Engenharia, Câmpus da Unesp de Bauru-SP.

O docente habilitado será admitido para exercer a função 
de Docente de Ensino Médio I ou II (DEM-I ou DEM-II), de acordo 
com sua titulação.

1 - DA REMUNERAÇÃO
1.1. O salário correspondente à função autárquica de 

Docente do Ensino Médio II, referente ao padrão 11-A e de 
Docente do Ensino Médio I, referente ao padrão 9-A da Escala de 
Vencimentos – Magistério de Ensino Médio e Profissionalizante 
da Unesp, será composto em conformidade com a carga horária 
quando da admissão.

4.5. Os documentos relacionados no item 4 não serão 
devolvidos.

4.6. A apresentação dos demais documentos comproba-
tórios das condições exigidas no item 3 será feita por ocasião 
da admissão.

4.7. A não apresentação dos documentos no prazo fixado, a 
inexatidão das afirmativas e/ou a irregularidade de documentos, 
implicarão em insubsistência da inscrição e de todos os atos 
decorrentes do Concurso Público em questão, bem como da 
perda dos direitos consequentes, sem prejuízo das sanções 
penais aplicáveis à falsidade de declaração.

4.8. Não serão recebidas inscrições por via postal ou 
internet.

4.9. No caso de inscrições por procuração, deverão ser 
apresentados os documentos de mandato, documentos de 
identidade do procurador e os documentos exigidos no item 4.

4.10. O candidato deverá apresentar comprovante de reco-
lhimento da taxa de inscrição, no valor de R$ 79,00 (setenta e 
nove reais), a ser efetuado na rede bancária através do Boleto 
emitido no preenchimento da Inscrição;

5 – REDUÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO – LEI 12.782/2007
5.1. Amparado pela Lei Estadual nº 12.782, de 20.12.2007, 

o candidato terá direito à redução de 50% (cinquenta por cento) 
do valor do pagamento da taxa de inscrição, desde que CUMU-
LATIVAMENTE atenda aos seguintes requisitos:

a) seja estudante regularmente matriculado em uma das 
séries do ensino fundamental ou médio, curso pré-vestibular 
ou curso superior, em nível de graduação ou pós-graduação; e

b) perceba remuneração mensal inferior a 2 (dois) salários 
mínimos ou esteja desempregado.

5.2. O candidato que preencher as condições estabelecidas 
nos itens a) e b) do item 5.1 deste Edital deverá solicitar a 
redução do pagamento da taxa de inscrição obedecendo aos 
seguintes procedimentos:

5.2.1. preencher a ficha de inscrição no endereço eletrônico 
http://www.rh.feb.unesp.br, e imprimir, durante o período das 9h 
horas às 16h horas do dia 17/09/2015, o requerimento de solici-
tação de redução do valor da taxa de inscrição, disponível, exclu-
sivamente, no endereço eletrônico http://www.rh.feb.unesp.br.

5.2.2. entregar, pessoalmente ou por procuração, somente 
no dia 18/09/2015, juntamente com os documentos comproba-
tórios adiante descritos nas letras a) e b), na Seção Técnica de 
Desenvolvimento e Administração de Recursos Humanos da FE, 
indicando no envelope: “Ref: Redução do valor de inscrição – 
Edital nº 163/2015.”

a) certidão ou declaração expedida por instituição de ensino 
pública ou privada, comprovando a sua condição estudantil; ou

a1) carteira de identidade estudantil ou documento similar, 
expedido por instituição de ensino pública ou privada ou por 
entidade de representação estudantil; e

b) comprovante de renda especificando perceber remunera-
ção mensal inferior a 2 (dois) salários mínimos; ou

b1) declaração, por escrito, da condição de desempregado 
– Anexo II.

5.2.3. Os documentos comprobatórios citados no subitem 
5.2.2 deste Capítulo, deverão ser entregues por meio de cópias 
simples acompanhadas dos originais, para serem vistadas pelo 
receptor.

5.2.4. Não serão consideradas cópias sem o acompanha-
mento dos originais, bem como documentos entregues por outro 
meio que não o estabelecido no subitem 5.2.2 deste Capítulo.

5.2.5. O resultado da solicitação será divulgado oficialmen-
te na data prevista de XX/XX/XX, no endereço eletrônico http://
www.rh.feb.unesp.br.

5.2.6. O candidato beneficiado com a redução do valor da 
taxa de inscrição deverá, a partir das 14 horas de XX/XX/XX, 
acessar sua inscrição no site www.rh.feb.unesp.br, imprimir a 
documentação referente à inscrição (Requerimento de Inscrição, 
Declarações e o Boleto para pagamento), efetuar o correspon-
dente pagamento da taxa de inscrição, e entregar o requerimen-
to de inscrição, declarações, comprovante de pagamento e os 
documentos previstos dos itens 4.1 a 4.3, até a data limite para 
encerramento das inscrições.

5.2.7. O candidato deverá apresentar comprovante de reco-
lhimento da taxa de inscrição, a ser efetuado na rede bancária 
através do Boleto emitido no preenchimento da Inscrição.

5.2.8. O candidato que tiver a solicitação indeferida deverá 
proceder conforme item 4.10 do Edital.

6 - DO DEFERIMENTO E INDEFERIMENTO DE INSCRIÇÕES
1. Será publicada no D.O.E., a relação dos candidatos que 

tiveram suas inscrições indeferidas por não se enquadrarem nas 
exigências estabelecidas no presente edital. O candidato poderá 
requerer, no prazo de 2 (dois) dias úteis, contados da data da 
publicação a que se refere o item anterior, reconsideração quan-
to ao indeferimento de sua inscrição. A reconsideração deverá 
ser dirigida ao Diretor do Colégio Técnico.

7 - DAS PROVAS
7.1. O Concurso Público para provimento de função docente 

no componente curricular “HISTÓRIA” constará de Prova ESCRI-
TA, versando o programa sobre conhecimento específico na 
disciplina, conforme Anexo I do presente Edital.

7.2. A prova terá duração máxima de 3 (três) horas.
7.3. A Prova Escrita terá o valor máximo de 10,0 (dez) 

pontos e será composta por 3 (três) questões discursivas, sendo 
o valor máximo da 1ª e 2ª questão 3,0 (três) pontos e o valor 
máximo da 3ª questão 4,0 (quatro) pontos. Será proibida a 
utilização de aparelhos celulares ou similares, consulta a livros, 
apontamentos ou quaisquer outros documentos durante a sua 
realização. Serão utilizados os seguintes critérios de avaliação 
e pontuação:

 - Questões 1 e 2:
- Domínio da norma culta da Língua Portuguesa (até 0,5 

ponto);
- Capacidade argumentativa e propositiva (até 0,5 ponto);
- Contextualização e estabelecimento de relações entre 

situações de diversas temporalidades (até 1,0 ponto);
- Identificações de permanências e rupturas (até 1,0 ponto).
Questão 3:
- Adequação dos objetivos ao tema (até 1,0 ponto);
- Dados essenciais do conteúdo (até 0,5 ponto);
- Exemplificação adequada ao público alvo (até 0,5 ponto);
- Linguagem adequada ao público alvo (até 1,0 ponto);
- Recursos didáticos (até 0,5 ponto);
- Avaliação (até 0,5 ponto).
7.4. A prova será avaliada pela Comissão de Seleção, na 

escala de 0 (zero) a 10 (dez) pontos, com variação de décimos.
8 - DA HABILITAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO E DESEMPATE
8.1. Serão considerados habilitados os candidatos que 

obtiverem, no mínimo, 5 (cinco) pontos na prova.
8.2. Os candidatos habilitados serão classificados de acordo 

com a titulação apresentada no ato da inscrição e a nota obtida 
na prova, sendo:

a) primeiramente candidatos que atendam ao item 3.8.1;
b) demais candidatos que atendam ao item 3.8.2.
8.3. Em caso de igualdade de classificação terá preferência 

para admissão, sucessivamente, o candidato com:
a. maior tempo no ensino médio e na educação profissional 

técnica de nível médio, na disciplina a atender;
b. maior idade.
8.4. O candidato portador de deficiência física participará 

com os demais candidatos, em igualdade de condições, no que 
diz respeito ao conteúdo e avaliação.

8.5. Será publicada no DOE lista de classificação final dos 
candidatos habilitados.

9 - DA ADMISSÃO
9.1. A admissão de docente, em caráter temporário, será 

permitida nas hipóteses previstas no artigo 5º da Portaria Unesp 
623, de 18/12/2002, far-se-á no padrão inicial da função de 

- - HUERTAS, Daniel Monteiro. Da fachada atlântica à imen-
sidão amazônica: fronteira agrícola e integração territorial. São 
Paulo: Annablume, 2009.

- - MAGNOLI, Demétrio. Relações Internacionais: teoria e 
história. São Paulo: Saraiva, 2004.

- - SANTOS, Milton. Por uma outra globalização – do pensa-
mento único à consciência universal. 16ª ed. Rio de Janeiro/São 
Paulo: Editora Record, 2008.

- - SANTOS, Milton. A urbanização Brasileira. São Paulo: 
Editora Hucitec, 1993.

- - SPÓSITO, Maria Encarnação B. Capitalismo e Urbaniza-
ção. 4ª ed. São Paulo: Contexto, 1991.

- - Orientações curriculares para o Ensino Médio – V. 3: 
Ciências humanas e suas tecnologias. Secretaria de Educação 
Básica. Brasília: Ministério da Educação, Secretaria de Educação 
Básica, 2008.

ANEXO II – MODELO DA DECLARAÇÃO PARA CANDIDATO 
DESEMPREGADO

D E C L A R A Ç Ã O
Eu, __________________________, RG n°___________, 

CPF n° _______________, DECLARO, sob pena das sanções 
cabíveis, para fins de concessão de redução de pagamento do 
valor da taxa de inscrição, prevista na Lei n° 12.782/07 e no 
Edital nº ___________ - Concurso Público - da Faculdade de 
Engenharia – Câmpus de Bauru, que me encontro na condição 
de desempregado(a).

_____________, ____ de _________ de 2015.
____________________________________
Assinatura do(a) candidato(a)
 CAMPUS DE BAURU
FACULDADE DE ENGENHARIA DE BAURU
COLÉGIO TÉCNICO INDUSTRIAL PROF. ISAAC PORTAL ROL-

DAN
EDITAL Nº 163/2015– STDARH/FE
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS PARA PROVIMENTO 

DE FUNÇÃO DOCENTE, MEDIANTE ADMISSÃO EM CARÁTER 
TEMPORÁRIO, REFERENTE ÀS HORAS-AULA EXCEDENTES (EM 
SUBSTITUIÇÃO), PARA O ANO LETIVO DE 2016, JUNTO AO COLÉ-
GIO TÉCNICO INDUSTRIAL “PROF. ISAAC PORTAL ROLDÁN” DA 
FACULDADE DE ENGENHARIA DE BAURU, NO COMPONENTE 
CURRICULAR/ÁREA DE ATUAÇÃO “HISTÓRIA”.

Estarão abertas, com base no Estatuto do Magistério do 
2º Grau da Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita 
Filho", bem como na legislação em vigor, as inscrições ao 
Concurso Público de Provas para provimento de função docente, 
mediante admissão em caráter temporário, referente às horas-
aula excedentes (em substituição) para o ano letivo de 2016, no 
componente curricular/área de atuação “HISTÓRIA”, junto ao 
Colégio Técnico Industrial “Prof. Isaac Portal Roldán” da Facul-
dade de Engenharia, Câmpus da Unesp de Bauru-SP.

O docente habilitado será admitido para exercer a função 
de Docente de Ensino Médio I ou II (DEM-I ou DEM-II), de acordo 
com sua titulação.

1 - DA REMUNERAÇÃO
1.1. O salário correspondente à função autárquica de 

Docente do Ensino Médio II, referente ao padrão 11-A e de 
Docente do Ensino Médio I, referente ao padrão 9-A da Escala de 
Vencimentos – Magistério de Ensino Médio e Profissionalizante 
da Unesp, será composto em conformidade com a carga horária 
quando da admissão.

2 - DAS INSCRIÇÕES
Para inscrever-se o candidato deverá preencher o Requeri-

mento de Inscrição exclusivamente no site www.rh.feb.unesp.
br, dirigido ao Diretor do Colégio Técnico, indicando nome 
completo, número da cédula de identidade, idade, filiação, 
naturalidade, estado civil, residência, profissão, o qual deverá 
ser impresso e entregue no Posto da Seção Técnica de Comuni-
cações na Faculdade de Engenharia conforme previsto no item 
2.1 deste Capítulo.

Para preencher o Requerimento de Inscrição, o candidato 
deverá:

a) acessar o site www.rh.feb.unesp.br durante o período de 
inscrição (das 9h00 de 17/09/2015, às 15h59 de 23/09/2015);

b) localizar no site o “link” correlato ao Concurso Público 
desejado;

c) ler, na íntegra, o respectivo Edital e preencher total e 
corretamente o Requerimento de Inscrição;

d) transmitir os dados da inscrição;
e) imprimir o Requerimento de Inscrição, Declaração e 

Boleto para pagamento;
f) efetuar o correspondente pagamento do Boleto da taxa 

de inscrição na rede bancária, de acordo com o item 4.10 
deste Edital e entregar os documentos conforme previsto no 
Capítulo 4, até a data limite do encerramento das inscrições 
(23/09/2015).

2.1. As inscrições serão recebidas, em dias úteis, no período 
de 17/09/2015 a 23/09/2015, no horário das 9h00 às 11h00 e 
das 14h00 às 16h00, no Posto da Seção Técnica de Comunica-
ções da Faculdade de Engenharia do Câmpus de Bauru, sito à 
Av. Eng. Luiz Edmundo Carrijo Coube, 14-01, Vargem Limpa, 
Bauru, SP.

OBSERVAÇÃO:
O candidato que fazer solicitação de redução da Taxa de 

Inscrição, deverá imprimir a documentação SOMENTE após o 
deferimento/indeferimento da solicitação.

3 - DAS CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO
3.1. Ser brasileiro;
3.2. Quando do sexo masculino, possuir documento que 

comprove estar em dia com as obrigações militares;
3.3. Ser eleitor e possuir documentos que comprovem estar 

em dia com as obrigações eleitorais;
3.4. Candidatos estrangeiros deverão possuir cédula de 

identidade permanente;
3.5. Candidatos estrangeiros serão dispensados das exigên-

cias referentes à comprovação de quitação do Serviço Militar e 
da Justiça Eleitoral;

3.6. Possuir bons antecedentes;
3.7. Ter disponibilidade para lecionar nos períodos diurno de 

2ª feira a sábado e noturno de 2ª a 6ª feira;
3.8. Dos requisitos de titulação:
3.8.1. DEM-II - Ser portador de Licenciatura (Licenciatura 

Plena ou programa especial de formação) na área profissional 
afim e no correspondente componente curricular.

3.8.2. DEM-I - Para os candidatos que não atendam ao item 
3.8.1, ser portador de pelo menos uma das condições:

a) Graduação Plena em curso superior na área profissional 
afim;

b) Graduação em curso superior de cujo currículo conste 
duração mínima de 160 horas em componentes curriculares 
afins à área pretendida;

c) Graduação em curso de nível superior de curta duração 
relacionado com o componente curricular a atender;

d) Técnico de nível médio na área de atuação;
e) Matrícula regular em curso superior de graduação rela-

cionado com a disciplina a atender e ter cursado, no mínimo, 
160 horas em componentes curriculares afins à área pretendida.

4 - DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A INSCRIÇÃO
Para inscrever-se, o candidato ou seu procurador deverá, no 

ato da inscrição, apresentar-se munido de:
4.1. Cédula de identidade (cópia simples).
4.2. Curriculum vitae devidamente documentado (cópia 

simples).
4.3. Declaração que possui os demais documentos compro-

batórios das condições exigidas no item 3 desse edital;
4.4. Declarar no caso de candidato portador de deficiência 

física, o tipo e o grau que apresenta, bem como, se necessita de 
condição especial para submeter-se às provas.

ESCRITA, versando o programa sobre conhecimento específico 
na disciplina, conforme Anexo I do presente Edital.

7.2. A prova terá duração máxima de 3 (três) horas.
7.3. A Prova Escrita terá o valor máximo de 10,0 (dez) 

pontos e será composta por 3 (três) questões discursivas, sendo 
o valor máximo da 1ª e 2ª questão 3,0 (três) pontos e o valor 
máximo da 3ª questão 4,0 (quatro) pontos. Será proibida a 
utilização de aparelhos celulares ou similares, consulta a livros, 
apontamentos ou quaisquer outros documentos durante a sua 
realização. Serão utilizados os seguintes critérios de avaliação 
e pontuação:

 - Questões 1 e 2:
- Domínio da norma culta da Língua Portuguesa (até 0,5 

ponto);
- Capacidade argumentativa e contextual (até 0,5 ponto);
- Caracterização dos meios físicos do espaço geográfico e o 

seu processo de ocupação (até 1,0 ponto);
- Análise das transformações técnicas e tecnológicas que 

determinam várias formas de uso e apropriação do espaço rural 
ou urbano (até 1,0 ponto).

Questão 3:
- Adequação dos objetivos ao tema (até 1,0 ponto);
- Dados essenciais do conteúdo (até 0,5 ponto);
- Exemplificação adequada ao público alvo (até 0,5 ponto);
- Linguagem adequada ao público alvo (até 1,0 ponto);
- Recursos didáticos (até 0,5 ponto);
- Avaliação (até 0,5 ponto).
7.4. A prova será avaliada pela Comissão de Seleção, na 

escala de 0 (zero) a 10 (dez) pontos, com variação de décimos.
8 - DA HABILITAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO E DESEMPATE
8.1. Serão considerados habilitados os candidatos que 

obtiverem, no mínimo, 5 (cinco) pontos na prova.
8.2. Os candidatos habilitados serão classificados de acordo 

com a titulação apresentada no ato da inscrição e a nota obtida 
na prova, sendo:

a) primeiramente candidatos que atendam ao item 3.8.1;
b) demais candidatos que atendam ao item 3.8.2.
8.3. Em caso de igualdade de classificação terá preferência 

para admissão, sucessivamente, o candidato com:
a. maior tempo no ensino médio e na educação profissional 

técnica de nível médio, na disciplina a atender;
b. maior idade.
8.4. O candidato portador de deficiência física participará 

com os demais candidatos, em igualdade de condições, no que 
diz respeito ao conteúdo e avaliação.

8.5. Será publicada no DOE lista de classificação final dos 
candidatos habilitados.

9 - DA ADMISSÃO
9.1. A admissão de docente, em caráter temporário, será 

permitida nas hipóteses previstas no artigo 5º da Portaria Unesp 
623, de 18/12/2002, far-se-á no padrão inicial da função de 
Docente de Ensino Médio I e/ou II, e por prazo nunca inferior 
a 15 dias.

9.2. A admissão de docente, em caráter temporário, somen-
te poderá ser efetuada nas seguintes condições:

a) licença-prêmio, licença-saúde, licença-gestante, licença 
adoção e outros afastamentos previstos em lei, excetuando-se 
férias, observados o disposto no artigo 70 do Estatuto do Magis-
tério de 2º grau da Unesp;

b) vacância de função no decorrer do ano letivo;
c) aulas livres, cujo número não justifique a composição de 

uma jornada;
d) em substituição à docente designado para outras funções 

previstas no Estatuto do Magistério de 2º grau da Unesp;
e) até o final do ano letivo, para aulas remanescentes da 

redistribuição de aulas.
9.3. O prazo de permanência do servidor cujo término da 

admissão ocorra durante o período em que, por força de lei 
federal e/ou estadual aplicável à Universidade, esteja vedada as 
admissões no serviço público, ficarão prorrogadas até o final do 
período de proibição.

9.4. A admissão obedecerá à rigorosa ordem de classifi-
cação.

9.5. O candidato classificado deverá aceitar o horário com-
pleto de aulas apresentado pela Escola, que poderá ser nos perí-
odos matutino, vespertino e noturno. A não aceitação do referido 
horário de aulas implicará na não admissão do candidato. O 
candidato a ser admitido em caráter temporário, não poderá 
declinar de parte das horas/aula, quando da sua atribuição.

9.6. No caso de acumulação com outro cargo ou função 
pública, inclusive proventos de aposentadoria ou reforma, o can-
didato deverá apresentar na admissão, publicação do Ato Deci-
sório favorável de acumulação de cargos. A não apresentação 
da referida publicação implicará na não admissão do candidato.

9.7. O docente admitido em caráter temporário será dispen-
sado pela administração:

a) findo o prazo para o qual foi admitido;
b) com o provimento de função em caráter permanente, 

mediante concurso público;
c) quando do retorno do titular da função;
d) antes do prazo previsto, desde que seu desempenho não 

seja satisfatório.
10 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
10.1. O resultado do concurso será homologado pelo 

Diretor da Faculdade de Engenharia, divulgado na Unidade e 
publicado no D.O.E.

10.2. Os candidatos poderão apresentar pedido de revisão 
de nota no prazo de 03 (três) dias úteis contados da data da 
publicação dos resultados no D.O.E., através de requerimento 
dirigido à Comissão de Seleção e protocolado no local da 
inscrição.

10.3. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão 
de Seleção, integrada pelo Diretor do Colégio Técnico e por 02 
(dois) docentes da área a que se destina a função.

10.4. A convocação para a prova com indicação do dia, 
hora, local será feita por Edital a ser publicado no DOE, com 
antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis contados a partir da 
data da publicação do edital, sendo de responsabilidade do can-
didato o acompanhamento, não podendo ser alegada qualquer 
espécie de desconhecimento.

10.5. O candidato deverá comparecer no local da prova, 30 
minutos antes do horário estabelecido, munido de protocolo de 
inscrição e documento original de identidade.

10.6. O candidato deverá exibir, no ato da prova, documen-
to hábil de identidade.

10.7. Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo 
alegado, importando a ausência do candidato na sua eliminação 
do Concurso Público.

10.8. A validade deste concurso, destinado para provimento 
de função em caráter temporário, será para o ano letivo de 2016, 
e prorrogável para 2017, a critério da administração.

10.9. A inscrição implicará no conhecimento das presentes 
instruções deste Edital e no compromisso de aceitação das 
condições aqui estabelecidas.

(Processo 684/2015)
ANEXO I – PROGRAMA E BIBLIOGRAFIA
Componente Curricular: GEOGRAFIA
Programa e Bibliografia
Componente Curricular: GEOGRAFIA
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
-Domínios de natureza no Brasil e a economia agrícola: 

expansão e integração territorial.
-Urbanização e a organização do espaço urbano.
-Novas tendências mundiais: A nova ordem internacional/

globalização.
BIBLIOGRAFIA
- - AB'SÁBER, Aziz. Os domínios de natureza no Brasil - 

potencialidades paisagísticas. São Paulo: Ateliê Editorial, 2003.

usuario
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3.8.1. DEM-II - Ser portador de Licenciatura (Licenciatura 
Plena ou programa especial de formação) na área profissional 
afim e no correspondente componente curricular.

3.8.2. DEM-I - Para os candidatos que não atendam ao item 
3.8.1, ser portador de pelo menos uma das condições:

a) Graduação Plena em curso superior na área profissional 
afim;

b) Graduação em curso superior de cujo currículo conste 
duração mínima de 160 horas em componentes curriculares 
afins à área pretendida;

c) Graduação em curso de nível superior de curta duração 
relacionado com o componente curricular a atender;

d) Técnico de nível médio na área de atuação;
e) Matrícula regular em curso superior de graduação rela-

cionado com a disciplina a atender e ter cursado, no mínimo, 
160 horas em componentes curriculares afins à área pretendida.

4 - DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A INSCRIÇÃO
Para inscrever-se, o candidato ou seu procurador deverá, no 

ato da inscrição, apresentar-se munido de:
4.1. Cédula de identidade (cópia simples).
4.2. Curriculum vitae devidamente documentado (cópia 

simples).
4.3. Declaração que possui os demais documentos compro-

batórios das condições exigidas no item 3 desse edital;
4.4. Declarar no caso de candidato portador de deficiência 

física, o tipo e o grau que apresenta, bem como, se necessita de 
condição especial para submeter-se às provas.

4.5. Os documentos relacionados no item 4 não serão 
devolvidos.

4.6. A apresentação dos demais documentos comproba-
tórios das condições exigidas no item 3 será feita por ocasião 
da admissão.

4.7. A não apresentação dos documentos no prazo fixado, a 
inexatidão das afirmativas e/ou a irregularidade de documentos, 
implicarão em insubsistência da inscrição e de todos os atos 
decorrentes do Concurso Público em questão, bem como da 
perda dos direitos consequentes, sem prejuízo das sanções 
penais aplicáveis à falsidade de declaração.

4.8. Não serão recebidas inscrições por via postal ou 
internet.

4.9. No caso de inscrições por procuração, deverão ser 
apresentados os documentos de mandato, documentos de 
identidade do procurador e os documentos exigidos no item 4.

4.10. O candidato deverá apresentar comprovante de reco-
lhimento da taxa de inscrição, no valor de R$ 79,00 (setenta e 
nove reais), a ser efetuado na rede bancária através do Boleto 
emitido no preenchimento da Inscrição;

5 – REDUÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO – LEI 12.782/2007
5.1. Amparado pela Lei Estadual nº 12.782, de 20.12.2007, 

o candidato terá direito à redução de 50% (cinquenta por cento) 
do valor do pagamento da taxa de inscrição, desde que CUMU-
LATIVAMENTE atenda aos seguintes requisitos:

a) seja estudante regularmente matriculado em uma das 
séries do ensino fundamental ou médio, curso pré-vestibular 
ou curso superior, em nível de graduação ou pós-graduação; e

b) perceba remuneração mensal inferior a 2 (dois) salários 
mínimos ou esteja desempregado.

5.2. O candidato que preencher as condições estabelecidas 
nos itens a) e b) do item 5.1 deste Edital deverá solicitar a 
redução do pagamento da taxa de inscrição obedecendo aos 
seguintes procedimentos:

5.2.1. preencher a ficha de inscrição no endereço eletrônico 
http://www.rh.feb.unesp.br, e imprimir, durante o período das 9h 
horas às 16h horas do dia 18/09/2015, o requerimento de solici-
tação de redução do valor da taxa de inscrição, disponível, exclu-
sivamente, no endereço eletrônico http://www.rh.feb.unesp.br.

5.2.2. entregar, pessoalmente ou por procuração, somente 
no dia 21/09/2015, juntamente com os documentos comproba-
tórios adiante descritos nas letras a) e b), na Seção Técnica de 
Desenvolvimento e Administração de Recursos Humanos da FE, 
indicando no envelope: “Ref: Redução do valor de inscrição – 
Edital nº 165/2015.”

a) certidão ou declaração expedida por instituição de ensino 
pública ou privada, comprovando a sua condição estudantil; ou

a1) carteira de identidade estudantil ou documento similar, 
expedido por instituição de ensino pública ou privada ou por 
entidade de representação estudantil; e

b) comprovante de renda especificando perceber remunera-
ção mensal inferior a 2 (dois) salários mínimos; ou

b1) declaração, por escrito, da condição de desempregado 
– Anexo II.

5.2.3. Os documentos comprobatórios citados no subitem 
5.2.2 deste Capítulo, deverão ser entregues por meio de cópias 
simples acompanhadas dos originais, para serem vistadas pelo 
receptor.

5.2.4. Não serão consideradas cópias sem o acompanha-
mento dos originais, bem como documentos entregues por outro 
meio que não o estabelecido no subitem 5.2.2 deste Capítulo.

5.2.5. O resultado da solicitação será divulgado oficialmen-
te na data prevista de XX/XX/XX, no endereço eletrônico http://
www.rh.feb.unesp.br.

5.2.6. O candidato beneficiado com a redução do valor da 
taxa de inscrição deverá, a partir das 14 horas de XX/XX/XX, 
acessar sua inscrição no site www.rh.feb.unesp.br, imprimir a 
documentação referente à inscrição (Requerimento de Inscrição, 
Declarações e o Boleto para pagamento), efetuar o correspon-
dente pagamento da taxa de inscrição, e entregar o requerimen-
to de inscrição, declarações, comprovante de pagamento e os 
documentos previstos dos itens 4.1 a 4.3, até a data limite para 
encerramento das inscrições.

5.2.7. O candidato deverá apresentar comprovante de reco-
lhimento da taxa de inscrição, a ser efetuado na rede bancária 
através do Boleto emitido no preenchimento da Inscrição.

5.2.8. O candidato que tiver a solicitação indeferida deverá 
proceder conforme item 4.10 do Edital.

6 - DO DEFERIMENTO E INDEFERIMENTO DE INSCRIÇÕES
1. Será publicada no D.O.E., a relação dos candidatos que 

tiveram suas inscrições indeferidas por não se enquadrarem nas 
exigências estabelecidas no presente edital. O candidato poderá 
requerer, no prazo de 2 (dois) dias úteis, contados da data da 
publicação a que se refere o item anterior, reconsideração quan-
to ao indeferimento de sua inscrição. A reconsideração deverá 
ser dirigida ao Diretor do Colégio Técnico.

7 - DAS PROVAS
7.1. O Concurso Público para provimento de função docente 

no componente curricular “LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATU-
RA” constará de Prova ESCRITA, versando o programa sobre 
conhecimento específico na disciplina, conforme Anexo I do 
presente Edital.

7.2. A prova terá duração máxima de 3 (três) horas.
7.3. A prova escrita será de natureza discursiva, sendo proi-

bida a utilização de aparelhos celulares ou similares, consulta a 
livros, apontamentos ou quaisquer outros documentos durante 
a sua realização. O candidato deverá discorrer sobre os temas 
propostos no espaço disponível para cada uma das questões. A 
prova escrita terá o valor máximo de 10,0 (dez) pontos e será 
composta por 3 (três) questões sobre tema relacionado à área de 
ensino de Língua Portuguesa e Literatura voltada para o Ensino 
Médio/Técnico, sendo o valor máximo da 1ª e 2ª questão 3,0 
(três) pontos e o valor máximo da 3ª questão 4,0 (quatro) pon-
tos. As questões serão anunciadas no momento da realização da 
prova. Serão avaliados os seguintes aspectos em cada questão, 
com as respectivas pontuações:

 - Questões 1 e 2:
-Correção gramatical, domínio e precisão do assunto (até 

1,0 ponto);
-Clareza e capacidade de argumentação (até 1,0 ponto);

10.6. O candidato deverá exibir, no ato da prova, documen-
to hábil de identidade.

10.7. Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo 
alegado, importando a ausência do candidato na sua eliminação 
do Concurso Público.

10.8. A validade deste concurso, destinado para provimento 
de função em caráter temporário, será para o ano letivo de 2016, 
e prorrogável para 2017, a critério da administração.

10.9. A inscrição implicará no conhecimento das presentes 
instruções deste Edital e no compromisso de aceitação das 
condições aqui estabelecidas.

(Processo 686/2015)
ANEXO I – PROGRAMA E BIBLIOGRAFIA
Componente Curricular: MATEMÁTICA
Programa e Bibliografia
Componente Curricular: MATEMÁTICA
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
- Trigonometria;
- Sistemas Lineares;
- Funções;
- - PA e PG;
- Números complexos;
- Geometria Analítica (reta, circunferência e elipse);
- Análise Combinatória e Probabilidade.
BIBLIOGRAFIA
- - BARROSO, J. M. Conexões com a Matemática. Vol. 1, 2 e 

3. Moderna, São Paulo.
- - BIANCHINI, E. e PACCOLA, H. Matemática. Vol. 1, 2, 3. 

Moderna São Paulo, 1997.
- - DANTE, L. R. Matemática. Vol. 1, 2, 3. Ática, São Paulo, 

2006.
- - FACCHINI, Walter. Matemática. Vol. único. São Paulo, 

1996.
- - GENTIL, N. e outros. Matemática para o 2º grau. Vol. 1, 2, 

3. Ática, São Paulo, 1989.
- - IEZZI, Gelson e outros. Matemática – Ciência e Aplica-

ções. Vol. 1, 2, 3. Atual, São Paulo, 1986.
- - IEZZI, Gelson e outros. Coleção fundamentos da Mate-

mática. Atual, São Paulo.
- MACHADO, A. S. Matemática – Temas e Metas. Vol. 2, 3, 5. 

Atual, São Paulo, 1986.
ANEXO II – MODELO DA DECLARAÇÃO PARA CANDIDATO 

DESEMPREGADO
D E C L A R A Ç Ã O
Eu, __________________________, RG n°___________, 

CPF n° _______________, DECLARO, sob pena das sanções 
cabíveis, para fins de concessão de redução de pagamento do 
valor da taxa de inscrição, prevista na Lei n° 12.782/07 e no 
Edital nº ___________ - Concurso Público - da Faculdade de 
Engenharia – Câmpus de Bauru, que me encontro na condição 
de desempregado(a).

_____________, ____ de _________ de 2015.
____________________________________
Assinatura do(a) candidato(a)
 CAMPUS DE BAURU
FACULDADE DE ENGENHARIA DE BAURU
COLÉGIO TÉCNICO INDUSTRIAL PROF. ISAAC PORTAL ROL-

DAN
EDITAL Nº 165/2015– STDARH/FE
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS PARA PROVIMENTO 

DE FUNÇÃO DOCENTE, MEDIANTE ADMISSÃO EM CARÁTER 
TEMPORÁRIO, REFERENTE ÀS HORAS-AULA EXCEDENTES (EM 
SUBSTITUIÇÃO), PARA O ANO LETIVO DE 2016, JUNTO AO COLÉ-
GIO TÉCNICO INDUSTRIAL “PROF. ISAAC PORTAL ROLDÁN” DA 
FACULDADE DE ENGENHARIA DE BAURU, NO COMPONENTE 
CURRICULAR/ÁREA DE ATUAÇÃO “LÍNGUA PORTUGUESA E 
LITERATURA”.

Estarão abertas, com base no Estatuto do Magistério do 
2º Grau da Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita 
Filho", bem como na legislação em vigor, as inscrições ao 
Concurso Público de Provas para provimento de função docente, 
mediante admissão em caráter temporário, referente às horas-
aula excedentes (em substituição) para o ano letivo de 2016, no 
componente curricular/área de atuação “LÍNGUA PORTUGUESA 
E LITERATURA”, junto ao Colégio Técnico Industrial “Prof. Isaac 
Portal Roldán” da Faculdade de Engenharia, Câmpus da Unesp 
de Bauru-SP.

O docente habilitado será admitido para exercer a função 
de Docente de Ensino Médio I ou II (DEM-I ou DEM-II), de acordo 
com sua titulação.

1 - DA REMUNERAÇÃO
1.1. O salário correspondente à função autárquica de 

Docente do Ensino Médio II, referente ao padrão 11-A e de 
Docente do Ensino Médio I, referente ao padrão 9-A da Escala de 
Vencimentos – Magistério de Ensino Médio e Profissionalizante 
da Unesp, será composto em conformidade com a carga horária 
quando da admissão.

2 - DAS INSCRIÇÕES
Para inscrever-se o candidato deverá preencher o Requeri-

mento de Inscrição exclusivamente no site www.rh.feb.unesp.
br, dirigido ao Diretor do Colégio Técnico, indicando nome 
completo, número da cédula de identidade, idade, filiação, 
naturalidade, estado civil, residência, profissão, o qual deverá 
ser impresso e entregue no Posto da Seção Técnica de Comuni-
cações na Faculdade de Engenharia conforme previsto no item 
2.1 deste Capítulo.

Para preencher o Requerimento de Inscrição, o candidato 
deverá:

a) acessar o site www.rh.feb.unesp.br durante o período de 
inscrição (das 9h00 de 18/09/2015, às 15h59 de 24/09/2015);

b) localizar no site o “link” correlato ao Concurso Público 
desejado;

c) ler, na íntegra, o respectivo Edital e preencher total e 
corretamente o Requerimento de Inscrição;

d) transmitir os dados da inscrição;
e) imprimir o Requerimento de Inscrição, Declaração e 

Boleto para pagamento;
f) efetuar o correspondente pagamento do Boleto da taxa 

de inscrição na rede bancária, de acordo com o item 4.10 
deste Edital e entregar os documentos conforme previsto no 
Capítulo 4, até a data limite do encerramento das inscrições 
(24/09/2015).

2.1. As inscrições serão recebidas, em dias úteis, no período 
de 18/09/2015 a 24/09/2015, no horário das 9h00 às 11h00 e 
das 14h00 às 16h00, no Posto da Seção Técnica de Comunica-
ções da Faculdade de Engenharia do Câmpus de Bauru, sito à 
Av. Eng. Luiz Edmundo Carrijo Coube, 14-01, Vargem Limpa, 
Bauru, SP.

OBSERVAÇÃO:
O candidato que fazer solicitação de redução da Taxa de 

Inscrição, deverá imprimir a documentação SOMENTE após o 
deferimento/indeferimento da solicitação.

3 - DAS CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO
3.1. Ser brasileiro;
3.2. Quando do sexo masculino, possuir documento que 

comprove estar em dia com as obrigações militares;
3.3. Ser eleitor e possuir documentos que comprovem estar 

em dia com as obrigações eleitorais;
3.4. Candidatos estrangeiros deverão possuir cédula de 

identidade permanente;
3.5. Candidatos estrangeiros serão dispensados das exigên-

cias referentes à comprovação de quitação do Serviço Militar e 
da Justiça Eleitoral;

3.6. Possuir bons antecedentes;
3.7. Ter disponibilidade para lecionar nos períodos diurno de 

2ª feira a sábado e noturno de 2ª a 6ª feira;
3.8. Dos requisitos de titulação:

5.2.5. O resultado da solicitação será divulgado oficialmen-
te na data prevista de XX/XX/XX, no endereço eletrônico http://
www.rh.feb.unesp.br.

5.2.6. O candidato beneficiado com a redução do valor da 
taxa de inscrição deverá, a partir das 14 horas de XX/XX/XX, 
acessar sua inscrição no site www.rh.feb.unesp.br, imprimir a 
documentação referente à inscrição (Requerimento de Inscrição, 
Declarações e o Boleto para pagamento), efetuar o correspon-
dente pagamento da taxa de inscrição, e entregar o requerimen-
to de inscrição, declarações, comprovante de pagamento e os 
documentos previstos dos itens 4.1 a 4.3, até a data limite para 
encerramento das inscrições.

5.2.7. O candidato deverá apresentar comprovante de reco-
lhimento da taxa de inscrição, a ser efetuado na rede bancária 
através do Boleto emitido no preenchimento da Inscrição.

5.2.8. O candidato que tiver a solicitação indeferida deverá 
proceder conforme item 4.10 do Edital.

6 - DO DEFERIMENTO E INDEFERIMENTO DE INSCRIÇÕES
1. Será publicada no D.O.E., a relação dos candidatos que 

tiveram suas inscrições indeferidas por não se enquadrarem nas 
exigências estabelecidas no presente edital. O candidato poderá 
requerer, no prazo de 2 (dois) dias úteis, contados da data da 
publicação a que se refere o item anterior, reconsideração quan-
to ao indeferimento de sua inscrição. A reconsideração deverá 
ser dirigida ao Diretor do Colégio Técnico.

7 - DAS PROVAS
7.1. O Concurso Público para provimento de função docente 

no componente curricular “MATEMÁTICA” constará de Prova 
ESCRITA, versando o programa sobre conhecimento específico 
na disciplina, conforme Anexo I do presente Edital.

7.2. A prova terá duração máxima de 3 (três) horas.
7.3. A Prova Escrita terá o valor máximo de 10,0 (dez) pon-

tos e será composta por 5 (cinco) questões discursivas, sendo 
o valor máximo da 1ª a 4ª questão 1,5 (um e meio) ponto e o 
valor máximo da 5ª questão 4,0 (quatro) pontos. Será proibida 
a utilização de aparelhos celulares ou similares, de máquinas 
calculadoras ou similares, consulta a livros, apontamentos ou 
quaisquer outros documentos durante a sua realização. Serão 
utilizados os seguintes critérios de avaliação e pontuação:

 - Questões 1 a 4:
- Desenvolvimento sequencial (até 0,6 ponto);
- Clareza/organização no desenvolvimento (até 0,3 ponto);
- Articulação do conteúdo (até 0,3 ponto);
- Exatidão/precisão dos resultados (até 0,3 ponto).
Questão 5:
- Adequação dos objetivos ao tema (até 1,0 ponto);
- Dados essenciais do conteúdo (até 0,5 ponto);
- Exemplificação adequada ao público alvo (até 0,5 ponto);
- Linguagem adequada ao público alvo (até 1,0 ponto);
- Recursos didáticos (até 0,5 ponto);
- Avaliação (até 0,5 ponto).
7.4. A prova será avaliada pela Comissão de Seleção, na 

escala de 0 (zero) a 10 (dez) pontos, com variação de décimos.
8 - DA HABILITAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO E DESEMPATE
8.1. Serão considerados habilitados os candidatos que 

obtiverem, no mínimo, 5 (cinco) pontos na prova.
8.2. Os candidatos habilitados serão classificados de acordo 

com a titulação apresentada no ato da inscrição e a nota obtida 
na prova, sendo:

a) primeiramente candidatos que atendam ao item 3.8.1;
b) demais candidatos que atendam ao item 3.8.2.
8.3. Em caso de igualdade de classificação terá preferência 

para admissão, sucessivamente, o candidato com:
a. maior tempo no ensino médio e na educação profissional 

técnica de nível médio, na disciplina a atender;
b. maior idade.
8.4. O candidato portador de deficiência física participará 

com os demais candidatos, em igualdade de condições, no que 
diz respeito ao conteúdo e avaliação.

8.5. Será publicada no DOE lista de classificação final dos 
candidatos habilitados.

9 - DA ADMISSÃO
9.1. A admissão de docente, em caráter temporário, será 

permitida nas hipóteses previstas no artigo 5º da Portaria Unesp 
623, de 18/12/2002, far-se-á no padrão inicial da função de 
Docente de Ensino Médio I e/ou II, e por prazo nunca inferior 
a 15 dias.

9.2. A admissão de docente, em caráter temporário, somen-
te poderá ser efetuada nas seguintes condições:

a) licença-prêmio, licença-saúde, licença-gestante, licença 
adoção e outros afastamentos previstos em lei, excetuando-se 
férias, observados o disposto no artigo 70 do Estatuto do Magis-
tério de 2º grau da Unesp;

b) vacância de função no decorrer do ano letivo;
c) aulas livres, cujo número não justifique a composição de 

uma jornada;
d) em substituição à docente designado para outras funções 

previstas no Estatuto do Magistério de 2º grau da Unesp;
e) até o final do ano letivo, para aulas remanescentes da 

redistribuição de aulas.
9.3. O prazo de permanência do servidor cujo término da 

admissão ocorra durante o período em que, por força de lei 
federal e/ou estadual aplicável à Universidade, esteja vedada as 
admissões no serviço público, ficarão prorrogadas até o final do 
período de proibição.

9.4. A admissão obedecerá à rigorosa ordem de classifi-
cação.

9.5. O candidato classificado deverá aceitar o horário com-
pleto de aulas apresentado pela Escola, que poderá ser nos perí-
odos matutino, vespertino e noturno. A não aceitação do referido 
horário de aulas implicará na não admissão do candidato. O 
candidato a ser admitido em caráter temporário, não poderá 
declinar de parte das horas/aula, quando da sua atribuição.

9.6. No caso de acumulação com outro cargo ou função 
pública, inclusive proventos de aposentadoria ou reforma, o can-
didato deverá apresentar na admissão, publicação do Ato Deci-
sório favorável de acumulação de cargos. A não apresentação 
da referida publicação implicará na não admissão do candidato.

9.7. O docente admitido em caráter temporário será dispen-
sado pela administração:

a) findo o prazo para o qual foi admitido;
b) com o provimento de função em caráter permanente, 

mediante concurso público;
c) quando do retorno do titular da função;
d) antes do prazo previsto, desde que seu desempenho não 

seja satisfatório.
10 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
10.1. O resultado do concurso será homologado pelo 

Diretor da Faculdade de Engenharia, divulgado na Unidade e 
publicado no D.O.E.

10.2. Os candidatos poderão apresentar pedido de revisão 
de nota no prazo de 03 (três) dias úteis contados da data da 
publicação dos resultados no D.O.E., através de requerimento 
dirigido à Comissão de Seleção e protocolado no local da 
inscrição.

10.3. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão 
de Seleção, integrada pelo Diretor do Colégio Técnico e por 02 
(dois) docentes da área a que se destina a função.

10.4. A convocação para a prova com indicação do dia, 
hora, local será feita por Edital a ser publicado no DOE, com 
antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis contados a partir da 
data da publicação do edital, sendo de responsabilidade do can-
didato o acompanhamento, não podendo ser alegada qualquer 
espécie de desconhecimento.

10.5. O candidato deverá comparecer no local da prova, 30 
minutos antes do horário estabelecido, munido de protocolo de 
inscrição e documento original de identidade.

2 - DAS INSCRIÇÕES
Para inscrever-se o candidato deverá preencher o Requeri-

mento de Inscrição exclusivamente no site www.rh.feb.unesp.
br, dirigido ao Diretor do Colégio Técnico, indicando nome 
completo, número da cédula de identidade, idade, filiação, 
naturalidade, estado civil, residência, profissão, o qual deverá 
ser impresso e entregue no Posto da Seção Técnica de Comuni-
cações na Faculdade de Engenharia conforme previsto no item 
2.1 deste Capítulo.

Para preencher o Requerimento de Inscrição, o candidato 
deverá:

a) acessar o site www.rh.feb.unesp.br durante o período 
de inscrição (das 9h00 de 21/09/201, às 15h59 de 25/09/2015);

b) localizar no site o “link” correlato ao Concurso Público 
desejado;

c) ler, na íntegra, o respectivo Edital e preencher total e 
corretamente o Requerimento de Inscrição;

d) transmitir os dados da inscrição;
e) imprimir o Requerimento de Inscrição, Declaração e 

Boleto para pagamento;
f) efetuar o correspondente pagamento do Boleto da taxa 

de inscrição na rede bancária, de acordo com o item 4.10 
deste Edital e entregar os documentos conforme previsto no 
Capítulo 4, até a data limite do encerramento das inscrições 
(25/09/2015).

2.1. As inscrições serão recebidas, em dias úteis, no período 
de 21/09/201 a 25/09/2015, no horário das 9h00 às 11h00 e das 
14h00 às 16h00, no Posto da Seção Técnica de Comunicações da 
Faculdade de Engenharia do Câmpus de Bauru, sito à Av. Eng. 
Luiz Edmundo Carrijo Coube, 14-01, Vargem Limpa, Bauru, SP.

OBSERVAÇÃO:
O candidato que fazer solicitação de redução da Taxa de 

Inscrição, deverá imprimir a documentação SOMENTE após o 
deferimento/indeferimento da solicitação.

3 - DAS CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO
3.1. Ser brasileiro;
3.2. Quando do sexo masculino, possuir documento que 

comprove estar em dia com as obrigações militares;
3.3. Ser eleitor e possuir documentos que comprovem estar 

em dia com as obrigações eleitorais;
3.4. Candidatos estrangeiros deverão possuir cédula de 

identidade permanente;
3.5. Candidatos estrangeiros serão dispensados das exigên-

cias referentes à comprovação de quitação do Serviço Militar e 
da Justiça Eleitoral;

3.6. Possuir bons antecedentes;
3.7. Ter disponibilidade para lecionar nos períodos diurno de 

2ª feira a sábado e noturno de 2ª a 6ª feira;
3.8. Dos requisitos de titulação:
3.8.1. DEM-II - Ser portador de Licenciatura (Licenciatura 

Plena ou programa especial de formação) na área profissional 
afim e no correspondente componente curricular.

3.8.2. DEM-I - Para os candidatos que não atendam ao item 
3.8.1, ser portador de pelo menos uma das condições:

a) Graduação Plena em curso superior na área profissional 
afim;

b) Graduação em curso superior de cujo currículo conste 
duração mínima de 160 horas em componentes curriculares 
afins à área pretendida;

c) Graduação em curso de nível superior de curta duração 
relacionado com o componente curricular a atender;

d) Técnico de nível médio na área de atuação;
e) Matrícula regular em curso superior de graduação rela-

cionado com a disciplina a atender e ter cursado, no mínimo, 
160 horas em componentes curriculares afins à área pretendida.

4 - DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A INSCRIÇÃO
Para inscrever-se, o candidato ou seu procurador deverá, no 

ato da inscrição, apresentar-se munido de:
4.1. Cédula de identidade (cópia simples).
4.2. Curriculum vitae devidamente documentado (cópia 

simples).
4.3. Declaração que possui os demais documentos compro-

batórios das condições exigidas no item 3 desse edital;
4.4. Declarar no caso de candidato portador de deficiência 

física, o tipo e o grau que apresenta, bem como, se necessita de 
condição especial para submeter-se às provas.

4.5. Os documentos relacionados no item 4 não serão 
devolvidos.

4.6. A apresentação dos demais documentos comproba-
tórios das condições exigidas no item 3 será feita por ocasião 
da admissão.

4.7. A não apresentação dos documentos no prazo fixado, a 
inexatidão das afirmativas e/ou a irregularidade de documentos, 
implicarão em insubsistência da inscrição e de todos os atos 
decorrentes do Concurso Público em questão, bem como da 
perda dos direitos consequentes, sem prejuízo das sanções 
penais aplicáveis à falsidade de declaração.

4.8. Não serão recebidas inscrições por via postal ou 
internet.

4.9. No caso de inscrições por procuração, deverão ser 
apresentados os documentos de mandato, documentos de 
identidade do procurador e os documentos exigidos no item 4.

4.10. O candidato deverá apresentar comprovante de reco-
lhimento da taxa de inscrição, no valor de R$ 79,00 (setenta e 
nove reais), a ser efetuado na rede bancária através do Boleto 
emitido no preenchimento da Inscrição;

5 – REDUÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO – LEI 12.782/2007
5.1. Amparado pela Lei Estadual nº 12.782, de 20.12.2007, 

o candidato terá direito à redução de 50% (cinquenta por cento) 
do valor do pagamento da taxa de inscrição, desde que CUMU-
LATIVAMENTE atenda aos seguintes requisitos:

a) seja estudante regularmente matriculado em uma das 
séries do ensino fundamental ou médio, curso pré-vestibular 
ou curso superior, em nível de graduação ou pós-graduação; e

b) perceba remuneração mensal inferior a 2 (dois) salários 
mínimos ou esteja desempregado.

5.2. O candidato que preencher as condições estabelecidas 
nos itens a) e b) do item 5.1 deste Edital deverá solicitar a 
redução do pagamento da taxa de inscrição obedecendo aos 
seguintes procedimentos:

5.2.1. preencher a ficha de inscrição no endereço eletrônico 
http://www.rh.feb.unesp.br, e imprimir, durante o período das 9h 
horas às 16h horas do dia 21/09/201, o requerimento de solici-
tação de redução do valor da taxa de inscrição, disponível, exclu-
sivamente, no endereço eletrônico http://www.rh.feb.unesp.br.

5.2.2. entregar, pessoalmente ou por procuração, somente 
no dia 22/09/2015, juntamente com os documentos comproba-
tórios adiante descritos nas letras a) e b), na Seção Técnica de 
Desenvolvimento e Administração de Recursos Humanos da FE, 
indicando no envelope: “Ref: Redução do valor de inscrição – 
Edital nº 164/2015.”

a) certidão ou declaração expedida por instituição de ensino 
pública ou privada, comprovando a sua condição estudantil; ou

a1) carteira de identidade estudantil ou documento similar, 
expedido por instituição de ensino pública ou privada ou por 
entidade de representação estudantil; e

b) comprovante de renda especificando perceber remunera-
ção mensal inferior a 2 (dois) salários mínimos; ou

b1) declaração, por escrito, da condição de desempregado 
– Anexo II.

5.2.3. Os documentos comprobatórios citados no subitem 
5.2.2 deste Capítulo, deverão ser entregues por meio de cópias 
simples acompanhadas dos originais, para serem vistadas pelo 
receptor.

5.2.4. Não serão consideradas cópias sem o acompanha-
mento dos originais, bem como documentos entregues por outro 
meio que não o estabelecido no subitem 5.2.2 deste Capítulo.


