terça-feira, 12 de janeiro de 2016
O Diretor de Escola Técnica da ETEC SALES GOMES, no
uso das atribuições conferidas por meio do § 1º do artigo 3º
da Deliberação CEETEPS - 2/2009, HOMOLOGA o Processo
Seletivo de docentes, nos componentes curriculares: 1. Motores de Combustão Interna I; 2. História; 3. Língua Estrangeira
Moderna – Inglês; 6. Segurança nos Processos Industriais; 7.
Cálculos Farmacêuticos; e considerando a não ocorrência de
candidatos inscritos, aprovados e os ausentes, ENCERRA, nos
componentes curriculares: 4. Língua Portuguesa e Literatura; 5.
Gestão em Saúde.
ETEC SALES GOMES, TATUÍ
CLASSE DESCENTRALIZADA DE CESÁRIO LANGE
PROCESSO SELETIVO DE DOCENTES, NOS TERMOS DO
COMUNICADO CEETEPS N° 1/2009, E SUAS ALTERAÇÕES.
AVISO N° 101/06/2015 de 12/11/2015. Processo n°
6735/2015
DESPACHO DO DIRETOR DE ESCOLA TÉCNICA DE
11/01/2016.
O Diretor de Escola Técnica da ETEC SALES GOMES, no
uso das atribuições conferidas por meio do § 1º do artigo 3º da
Deliberação CEETEPS - 2/2009, HOMOLOGA o Processo Seletivo
de docentes, nos componentes curriculares: 1. Gestão da Cadeia
de Abastecimento; 2. Gestão de Recursos de Materiais.
ETEC DE SANTA FÉ DO SUL – Santa Fé do Sul
CONCURSO PÚBLICO DE PROFESSOR DE ENSINO MÉDIO E
TÉCNICO - EDITAL Nº 277/03/2015 - PROCESSO Nº 6131/2015
AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL:
REPOSIÇÃO AUTOMÁTICA A QUE ALUDE O ARTIGO 11 DA
LC 1.240/2014
EDITAL DE DEFERIMENTO E INDEFERIMENTO DE INSCRIÇÕES E CONVOCAÇÃO PARA A PROVA ESCRITA.
- A Comissão Especial de Concurso Público da ETEC DE
SANTA FÉ DO SUL, comunica aos candidatos abaixo relacionados o deferimento e indeferimento das inscrições e convoca para
a Prova Escrita, a ser realizada na Etec de Santa Fé do Sul, sita
na Rua Treze de Maio, n. 369, Bairro São Francisco, Santa Fé do
Sul. Os candidatos convocados atenderão ao disposto no item 9
do Capítulo X do Edital de Abertura de Inscrições.
- COMPONENTE CURRICULAR: Técnicas de Programação
Para Internet I
INSCRIÇÕES DEFERIDAS:
Nº de Inscrição/Nome ou Nome Social/ D.I. – Tipo/ CPF:
277-01 / Bruno Duarte Sartori / 47.418.242-3 – RG /
377.318.028-41
277-02 / Jorge Antonio de Souza Nones / 46.143.509-3 – RG
/ 356.750.368-57
277-03 / Vera Lucia Sigari / 32.096.703-7 – RG /
274.127.748-67
277-04 / Paulo Cesar Lazarini / 40.735.475-X – RG /
374.465.958-50
277-05 / Welington Luis Codinhoto Garcia / 41.163.394-6 –
RG / 346.977.078-69
277-06 / José Paulo Codinhoto / 47.956.406-1 – RG /
405.967.908-99
277-07 / Marcio Jose Peruchi / 42.045.365-9 – RG /
329.005.788-76
277-08 / Alexandre Cesar Martins Izelli / 40.201.472-8 – RG
/ 339.699.898-76
DATA: 18/01/2016.
HORÁRIO: 15 horas 00 minutos.
DURAÇÃO: Quatro horas. Permanência mínima de uma
hora em sala.
PROGRAMA DA PROVA
1. - Introdução aos Navegadores Web;
2. - Estrutura básica do HTML: Declaração de Tipo de Documento (DocType Declaration); criação de comentários; lista de
Metatags; atributos e especificações;
3. - Definição dos conceitos de HTML: publicação do documento, comandos formatações e separadores; formatações frases e cabeçalho; propriedades: bordas, cor de fundo (background
e foreground), fonte, cor, tamanho, família listas: ordenadas, não
ordenadas e de termos/ definições;
4. - Formulários (Forms): ações (action); objetos (text, password, hidden, textarea, select, checkbox, radio, buttons);
5. - Folha de estilo em cascata (Cascading Style Sheets –
CSS): atributo, classe, propriedade, cores (padronização de cores
para Web (RGB e Hexadecimal), criação de comentários em CSS);
link para uma folha de estilo externa; propriedades de folha de
estilo (class e identification);
6. - Conceito de Tableless: div, imagens, bordas, link, propriedades, abreviações, espaçamentos (internos e externos) e
medidas reconhecidas (px, pt, e mm, cm, %, em) pelo CSS;
7. - Inserção de links: internos e externos, formatação
dos links em CSS; inserção de imagens; formatando listas com
propriedades CSS: ordenadas, não ordenadas e de termos/
definições;
8. - Conceito de Frames: implementação e propriedades
com CSS;
9. - Criação de Layouts em camadas (tableless) e modelos
de formatação visual em CSS (display, position, float, clear, etc.);
10. - Sintaxe do Javascript: in-line, interno e externo; comentários em javascript: na linha e em bloco criação de variáveis
em javascript; objeto document e método write; concatenação
em javascript; objeto window e métodos (alert, open, prompt,
close, comfirm) em javascript; operadores lógicos, aritméticos e
relacionais em javascript.
ETEC PROFª NAIR LUCCAS RIBEIRO – TEODORO SAMPAIO
CONCURSO PÚBLICO DE PROFESSOR DE ENSINO MÉDIO E
TÉCNICO – EDITAL Nº 156/01/2015 – PROCESSO Nº 5814/2015
AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL:
DESPACHO PUBLICADO NO DOE DE 26/05/2015, SEÇÃO I,
PÁGINA 1 – PROCESSO Nº 5.976/2014 (SGP-10.908-15)
Edital de Convocação nº 01.
- O Diretor de Escola Técnica da ETEC PROFª NAIR LUCCAS
RIBEIRO, da cidade de TEODORO SAMPAIO, em face do previsto
no item 3, do Capítulo XII do edital de abertura de inscrições
publicado no DOE de 10/09/2015, CONVOCA o(s) candidato(s),
abaixo relacionado(s), para escolha e atribuição de aulas.
- O(s) candidato(s) convocado(s) comparecerá(ão) com
documento de identidade ou far-se-á representar por procurador
constituído, munido de documento de identidade do procurador.
- A escolha e atribuição de aulas obedecerá rigorosamente a ordem de classificação final. O(s) candidato(s) não
aproveitado(s) aguardará(ão) nova oportunidade de convocação.
- O(s) candidato(s) que não atender(em) à convocação,
recusar(em) as aulas oferecidas, não entregar(em) a documentação para formalizar a admissão, ou deixar(em) de entrar em
exercício, terá exaurido os direitos decorrentes de sua habilitação no concurso.
Endereço: RUA PARÁ nº 506
Bairro: ESTAÇÃO Cidade: TEODORO SAMPAIO Telefone:
(18) 3282-1682
– COMPONENTE CURRICULAR – QUANTIDADE DE EMPREGO PÚBLICO PERMANENTE PREVISTA/TOTAL DE AULAS LIVRES
COMPONENTE CURRICULAR: GESTÃO DE SISTEMAS OPERACIONAIS - 01/02
• - GRADUADO
NOME/D.I. – TIPO/CLASSIFICAÇÃO
REGINALDO CALEGARI TIZIANO/36.331.491-X/RG/ 1º.
DATA: 15/01/2016 Horário: 09:00
ETEC Dr. Francisco Nogueira de Lima – Casa Branca
PROCESSO SELETIVO DE DOCENTES, NOS TERMOS DO
COMUNICADO CEETEPS N° 1/2009, E SUAS ALTERAÇÕES.
AVISO N° 059/04/2014 de 24/11/2014. Processo n°
6365/2014
DESPACHO DO DIRETOR DE ESCOLA TÉCNICA DE
11/01/2016
O Diretor de Escola Técnica da ETEC Dr. Francisco Nogueira
de Lima, no uso das atribuições conferidas por meio do § 1º do
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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
26/02/2016, a validade dos processos seletivos no componente
curricular 3. Física; 4. Biologia; 6. Artes; 13. Técnicas Organizacionais; 14. Ética e Cidadania Organizacional e 16. Movimentação,
Expedição e Distribuição.
ETEC DR. FRANCISCO NOGUEIRA DE LIMA – CASA BRANCA
CLASSE DESCENTRALIZADA DE SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS
PROCESSO SELETIVO DE DOCENTES, NOS TERMOS DO
COMUNICADO CEETEPS N° 1/2009, E SUAS ALTERAÇÕES.
AVISO N° 059/05/2014 de 26/11/2014. Processo n°
6458/2014
DESPACHO DO DIRETOR DE ESCOLA TÉCNICA DE
11/01/2016.
O Diretor de Escola Técnica da ETEC Dr. Francisco Nogueira
de Lima, 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
28/02/2016, a validade dos processos seletivos no componente
curricular 2. Automação Industrial I e II; 3. Tecnologia da Fabricação do Álcool I e II e 5. Produção de Matéria-Prima I e II.
CIDADE SÃO PAULO, FATEC ITAQUERA PROFESSOR MIGUEL
REALE
EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES AO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO, Nº 257/01/2016
O Diretor da Fatec Itaquera Professor Miguel Reale, da cidade de São Paulo, torna pública a abertura de inscrições ao Processo Seletivo Simplificado para a função de Professor de Ensino
Superior, Padrão I-A, objetivando a admissão temporária de
excepcional interesse público, sob o regime da Consolidação das
Leis do Trabalho – CLT e legislação trabalhista complementar.
O Processo Seletivo Simplificado será regido pelas disposições da Deliberação CEETEPS 017, de 16, publicado no DOE de
18/07/2015 e pela Lei Complementar nº 1.044, de 13/05/2008,
alterada pela Lei Complementar nº 1.240, de 22/04/2014.
I. DA FUNÇÃO DOCENTE:
1. Curso Superior de Tecnologia em Refrigeração, Ventilação
e Ar Condicionado.
2. Área da Disciplina: Refrigeração e Mecânica. (Abrange
tecnologias, licenciaturas e bacharelados)
3. Disciplina e carga horária semanal: Maquinas de Fluxo –
08 horas aulas (Sextas-feiras da 09h20 às 12h50 e aos sábados
das 07h30 às 11h00).
4. Valor da hora-aula: R$ 29,00 (vinte e nove reais)
5. A carga horária mensal é constituída de horas-aula,
acrescida de 50% (cinquenta por cento) de hora-atividade,
referente ao número de aulas efetivamente ministradas. Para
efeito de cálculo da retribuição mensal correspondente às horas
prestadas, o mês será considerado como tendo 4,5 (quatro e
meio) semanas, acrescido de 1/6 (um sexto) a título de repouso
semanal remunerado.
6. Número de Vagas: 01.
6.1 O número de vagas indicadas, não será destinado para
o preenchimento de emprego público permanente de Professor
de Ensino Superior.
7. As funções docentes obedecem aos princípios de integração de atividades de ensino, pesquisa aplicada e extensão de
serviços à comunidade. Entende-se que o docente qualificado
pelo CEETEPS, como especialista profissional capaz de transmitir
sua reconhecida experiência e conhecimentos práticos e teóricos
na área de sua especialidade, além de ser um facilitador no
processo de ensino-aprendizagem e na construção do conhecimento.
II. DAS INSCRIÇÕES:
1. As inscrições serão recebidas no período de 13/01/2016 a
27/01/2016, das 10 horas às 18 horas, no local abaixo indicado.
- FATEC ITAQUERA PROFESSOR MIGUEL REALE
- Endereço: Avenida Miguel Ignácio Curi, nº 360
- Bairro: Vila Carmosina, Cidade: São Paulo
- Informações: Telefone (11) 2056-4245/4347, e-mail:
f257dir@cps.sp.gov.br
- 2. Não haverá atendimento aos sábados, domingos, feriados, pontos facultativos e suspensão de expediente legalmente
decretados.
III. DAS CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO:
1. Ser brasileiro nato ou naturalizado, ou possuir nacionalidade portuguesa, desde que amparado pelo Decreto nº 70.436
de 18/04/1972, na forma do disposto no artigo 12, parágrafo 1º
da Constituição Federal e pelo artigo 3º da Emenda Constitucional no 19, de 04/06/1998.
1.1. Poderá inscrever-se ainda, os estrangeiros que possuam
o Registro Nacional de Estrangeiro - RNE.
1.2. Na hipótese de o candidato estrangeiro lograr êxito
no Processo Seletivo Simplificado, obriga-se a comprovar no
momento do atendimento de sua convocação para admissão:
1.2.1. - O deferimento de seu pedido de nacionalidade
brasileira pela autoridade federal competente, quando o mesmo
se enquadrar na hipótese da naturalização ordinária conforme o
artigo 12, II, “a”, da Constituição Federal do Brasil;
1.2.2. - O preenchimento das condições exigidas na
legislação federal para a concessão da nacionalidade brasileira,
mediante apresentação da cópia do requerimento da naturalização junto ao Ministério da Justiça, com os documentos que o
instruíram na hipótese da naturalização extraordinária conforme
o artigo 12, II, “b”, da Constituição Federal do Brasil.
1.3. Não conseguindo cumprir as exigências previstas
nos subitens 1.2, 1.2.1 e 1.2.2, o candidato não poderá ser
contratado.
1.4. Informar o número de cadastro na Plataforma Lattes do
CNPq (link do currículo Lattes), atualizado.
2. Quando do sexo masculino, estar em dia com as obrigações militares.
3. Estar quite com as obrigações resultantes da Legislação
Eleitoral.
4. Estar com o CPF regularizado.
5. Não estar cumprindo sansão por inidoneidade aplicada
por qualquer órgão público e/ou entidade Federal, Estadual e/
ou Municipal.
6. Não ter sido demitido e/ou demitido a bem do serviço
público, no período de 5 (cinco) ou 10 (dez) anos, respectivamente, conforme disposto no parágrafo único do artigo 307 da Lei nº
10.261, de 28/10/1968;
7. Possuir 18 anos ou mais, na data de inscrição;
8. Ter aptidão física e mental para o exercício das obrigações do emprego.
9. Possuir na data da inscrição:
9.1. Graduação e titulação em programas de mestrado
ou doutorado reconhecidos ou recomendados na forma da lei,
sendo a graduação ou a titulação na área da disciplina; ou
9.2. Graduação e especialização, cumulativamente, na área
da disciplina e possuir experiência profissional relevante de pelo
menos 03 (três) anos na área da disciplina; ou
9.3. Graduação na área da disciplina e experiência profissional relevante na área da disciplina de pelo menos 05 (cinco)
anos.
10. Será desclassificado o candidato que não atender ao
disposto nos subitens 9.1 ou 9.2, ou ainda, 9.3.
IV. DA DOCUMENTAÇÃO PARA INSCRIÇÃO:
1. Ficha de Inscrição disponível na Faculdade, própria para
o Processo Seletivo Simplificado, contendo declaração de posse,
dos documentos comprobatórios das condições exigidas neste
Edital.
2. Cópia legível de um documento de identidade, no prazo
de validade. São considerados documentos de identidade: carteiras e/ou cédulas de identidade expedidas pelas Secretarias
de Segurança dos Estados, pelas Forças Armadas, pelo Ministério das Relações Exteriores e pelas Polícias Militar e Federal;

Carteiras Profissionais expedidas por Órgãos ou Conselhos
de Classes que, por Lei Federal, valham como documento de
identidade; Carteira de Trabalho e Previdência Social, bem como
Carteira Nacional de Habilitação com fotografia na forma da
Lei nº 9503/97.
3. Memorial Circunstanciado (Currículo baseado na Plataforma Lattes, do CNPq, com os devidos documentos comprobatórios), a ser entregue pelo candidato juntamente com a Ficha
de Inscrição.
3.1. Não será permitida a entrega de documentos fora do
prazo estabelecido neste Edital, bem como complementação de
documentos em data posterior a data de inscrição do candidato.
3.2. O candidato que deixar de entregar o Memorial Circunstanciado no ato da inscrição será desclassificado.
4. Na hipótese de inscrição por procuração, deverá ser
apresentado o instrumento de mandato, juntamente com o
documento de identidade do procurador, os documentos de
inscrição do candidato e, ainda, o Memorial Circunstanciado.
5. Não serão aceitas inscrições por via postal, fac-símile e
e-mail, condicionais ou extemporâneas.
V. DA CLASSIFICAÇÃO:
1. O Processo Seletivo Simplificado será constituído de
análise de Memorial Circunstanciado.
2. A avaliação do Memorial Circunstanciado obedece uma
escala de pontuação de 0 (zero) a 1000 (mil) pontos.
3. A análise do Memorial Circunstanciado é de caráter
classificatório.
4. A análise do Memorial Circunstanciado versará sobre a
verificação de documentos comprobatórios apresentados, pertinentes à graduação, pós-graduação e experiências profissionais
do candidato, com critérios definidos nos anexos I, II e III da
Deliberação CEETEPS 017, de 16/07/2015.
5. Os candidatos serão classificados em ordem decrescente,
de acordo com as pontuações dos Memoriais Circunstanciados,
e suas contratações dar-se-ão a partir do melhor classificado,
tantas quantas forem as vagas disponibilizadas no processo.
5.1. Caso haja desistência, o critério para convocação do(s)
candidato(s) obedecerá ao mesmo princípio expresso no item 05
(cinco) deste inciso (da Classificação).
6. Havendo empate de nota dos candidatos, o desempate
obedecerá aos seguintes critérios:
6.1. Idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos completos, nos termos do parágrafo único do artigo 27 da Lei nº
10.741/2003 (Estatuto do Idoso), entre si e frente aos demais,
com prioridade ao de maior idade;
6.2. Maior pontuação obtida na somatória dos itens constantes na Formação Acadêmica;
6.3. Maior pontuação obtida na somatória dos itens constantes em Experiências Profissionais;
6.4. Maior pontuação obtida na somatória dos itens constantes na Formação Complementar na área da disciplina;
6.5. Maior pontuação obtida na somatória dos itens constantes nas Publicações;
6.6. Maior pontuação obtida na somatória dos itens constantes nas Participações em Congressos, Workshops e similares.
6.7. Tenha, comprovadamente sido jurado, nos termos do
disposto no artigo 440 do Código de Processo Penal – DecretoLei nº 3.689, de 03/10/1941, introduzido pela Lei Federal nº
11.689, de 10/08/2008, direito este reconhecido, para quem
exerceu a função de jurado, a partir da vigência da lei federal
aqui citada, ou seja, 10 de agosto de 2008;
6.7.1. Para que se beneficie deste critério de desempate, o
candidato deverá:
a) informar no ato da inscrição sua condição de ter exercido
a função de jurado;
b) estar ciente de que no ato do exercício deverá apresentar
prova documental de que exerceu essa função.
6.7.2. Caso o candidato declare no ato de inscrição que já
exerceu a função de jurado, se beneficie deste critério de desempate e não comprove documentalmente esta condição no ato
do exercício, será eliminado do Processo Seletivo Simplificado.
VI. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
1. A inscrição do candidato implicará o conhecimento do
presente Edital e seu compromisso de aceitação das condições
do Processo Seletivo Simplificado aqui estabelecidas.
2. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar
pelo Diário Oficial do Estado, as publicações de todos os atos
pertinentes ao certame.
3. Os candidatos poderão interpor recurso no prazo de 03
(três) dias úteis, contados da data da publicação, no DOE, do
Edital do Resultado da Análise do Memorial Circunstanciado e
Classificação final.
3.1. O recurso, devidamente fundamentado, deverá ser
dirigido ao Diretor da FATEC, e ser entregue e protocolizado na
Unidade de Ensino onde se inscreveu.
4. A admissão far-se-á por Prazo Determinado, na classe de
Professor de Ensino Superior, no Padrão I-A, conforme disposto
no caput do presente Edital.
4.1. O Contrato de Trabalho decorrente da admissão, será
celebrado pelo prazo máximo de 1 (um) ano, prorrogável se
necessário for por igual período, nos termos do parágrafo 5º
do artigo 52 da Lei Complementar nº 1.044/2008, acrescentado
pelo inciso V do artigo 2º da Lei Complementar nº 1.240/2014.
5. A admissão do professor será feita por hora–aula em
turnos e horários atribuídos pela Coordenadoria/Departamento
de Curso, semestralmente e, para cada 02 (duas) horas-aula será
atribuída 01 (uma) hora atividade (50%) para o desenvolvimento das atividades inerentes à função, incluindo preparo de aulas
e reuniões pedagógicas, dentre outras, a serem desenvolvidas
pelo professor, a critério de sua Direção e do Plano de Curso.
5.1. O início do exercício é condicionado à entrega do atestado de Saúde Ocupacional, demonstrando sua aptidão para o
exercício da função pública de docente e, ainda, a publicação
do Ato Decisório, em caso de encontrar-se em acumulação
remunerada, nos termos do inciso XVI do artigo 37 da Constituição Federal.
6. O prazo de validade do Processo Seletivo Simplificado
será de 01 (um) ano, a partir da data da homologação pelo
Diretor da FATEC, podendo ser prorrogado por mais 01 (um) ano,
a pedido do mesmo.
7. No período de validade do Processo Seletivo Simplificado,
caso haja necessidade de docente para a mesma disciplina, na
FATEC em questão ou em outra, poderão ser convocados candidatos classificados e excedentes, de acordo com o Edital de
classificação dos candidatos.
8. A inexatidão de informações ou irregularidades de
documentos, ainda que verificadas posteriormente, eliminarão o
candidato do certame público de Processo Seletivo Simplificado,
anulando-se todos os atos decorrentes da inscrição, sem prejuízo
das sanções penais aplicáveis à falsidade de declaração.
9. Caberá ao candidato comprovar que os diplomas, certificados e títulos sejam provenientes de cursos reconhecidos
credenciados ou recomendados e, quando realizados no exterior, sejam revalidados por Universidade Pública ou Instituição
Oficial.
10. Todas as fases referentes ao Processo Seletivo Simplificado serão publicadas no Diário Oficial do Estado de São Paulo
(DOE) em sua Seção I, bem como divulgadas na Unidade de
Ensino e no Portal de Concurso Público do Estado, mantido pela
Unidade Central de Recursos Humanos do Estado, da Secretaria
de Planejamento e Gestão.
10.1. A Deliberação CEETEPS 017 de 16/07/2015, encontrase afixada nas dependências da FATEC.
FATEC BOTUCATU – BOTUCATU
Concurso Público Edital nº 112/01/2015, Processo nº 5822
/2015, Código Concurso nº 2602
PORTARIA DO DIRETOR DE FACULDADE DE TECNOLOGIA
Nº 020 DE 18/12/2015
O Diretor de Faculdade de Tecnologia da FATEC Botucatu,
com fundamento parágrafo único, do Artigo 7º, das Deliberações

São Paulo, 126 (6) – 133
CEETEPS 009/2015, alterada pela 24/2015, designa para compor,
sem prejuízo de suas funções, a Comissão Especifica de Concurso Público na disciplina Infraestrutura do Agronegócio, do Curso
Superior de Tecnologia em Agronegócio.
1. - Osmar Delmanto Júnior, RG: 7.893.229, Coordenador
do Curso
2. - Vítor de Campos Leite, RG: 10.593.322, Professor de
Ensino Superior Ref. III/ F;
3. - Geraldo de Nardi Júnior RG: 21.795.613, Professor de
Ensino Superior Ref. III/ C.
(Não publicado em época oportuna)
FATEC BOTUCATU – BOTUCATU
Concurso Público Edital nº 112/02/2015, Processo nº
5821/2015, Código Concurso nº 2603
PORTARIA DO DIRETOR DE FACULDADE DE TECNOLOGIA
Nº 021 DE 18/12/2015
O Diretor de Faculdade de Tecnologia da FATEC Botucatu,
com fundamento parágrafo único, do Artigo 7º, das Deliberações
CEETEPS 009/2015, alterada pela 24/2015, designa para compor,
sem prejuízo de suas funções, a Comissão Especifica de Concurso Público na disciplina Física Aplicada a Métodos de Diagnóstico por Imagem, do Curso Superior de Tecnologia em Radiologia.
1. - Vivian Toledo Santos Gambarato, RG: 22.610.000-5,
Coordenadora do Curso;
2. - Raquel Sartor Marcelino, RG: 43.722.351-6, Professor de
Ensino Superior Ref. II/ A;
3. - Rejane de Lima e Silva, RG: 13.022.665, Professor de
Ensino Superior Ref. II/ B.
(Não publicado em época oportuna)
FATEC BOTUCATU – BOTUCATU
Concurso Público Edital nº 112/03/2015, Processo nº 5820
/2015, Código Concurso nº 2604
PORTARIA DO DIRETOR DE FACULDADE DE TECNOLOGIA
Nº 022 DE 18/12/2015
O Diretor de Faculdade de Tecnologia da FATEC Botucatu,
com fundamento parágrafo único, do Artigo 7º, das Deliberações CEETEPS 009/2015, alterada pela 24/2015, designa para
compor, sem prejuízo de suas funções, a Comissão Especifica
de Concurso Público na disciplina Cálculo, do Curso Superior de
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, período
matutino; na disciplina Cálculo, do Curso Superior de Tecnologia
em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, período noturno
e na disciplina Cálculo I, do Curso Superior de Tecnologia em
Produção Industrial.
1. - Rogério Ferreira Sgoti, RG: 24.138.674-3, Coordenador
do Curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas;
2. - Adolfo Alexandre Vernini, RG: 9.365.702, Professor de
Ensino Superior Ref. II/ D;
3. - Renato Luiz Gambarato, RG: 30.750.539-8, Professor de
Ensino Superior Ref. II/ D.
(Não publicado em época oportuna)
FATEC BOTUCATU – BOTUCATU
Concurso Público Edital nº 112/05/2015, Processo nº 6246
/2015, Código Concurso nº 2606
PORTARIA DO DIRETOR DE FACULDADE DE TECNOLOGIA
Nº 023 DE 18/12/2015
O Diretor de Faculdade de Tecnologia da FATEC Botucatu,
com fundamento parágrafo único, do Artigo 7º, das Deliberações CEETEPS 009/2015, alterada pela 24/2015, designa para
compor, sem prejuízo de suas funções, a Comissão Especifica
de Concurso Público nas disciplinas Inglês I, Inglês II e Inglês III,
do Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento
de Sistemas.
1. - Rogério Ferreira Sgoti, RG: 24.138.674-3, Coordenador
do Curso;
2. - Adolfo Alexandre Vernini, RG:9.365.702, Professor de
Ensino Superior Ref. II/ D;
3. - Renato Luiz Gambarato, RG: 30.750.539-8, Professor de
Ensino Superior Ref. II/ D.
(Não publicado em época oportuna)
FATEC BOTUCATU – BOTUCATU
Concurso Público Edital nº 112/04/2015, Processo nº
6247/2015, Código Concurso nº 2605
PORTARIA DO DIRETOR DE FACULDADE DE TECNOLOGIA
Nº 024 DE 18/12/2015
O Diretor de Faculdade de Tecnologia da FATEC Botucatu,
com fundamento parágrafo único, do Artigo 7º, das Deliberações CEETEPS 009/2015, alterada pela 24/2015, designa para
compor, sem prejuízo de suas funções, a Comissão Especifica de
Concurso Público nas disciplinas Psicologia do Relacionamento
Humano, do Curso Superior de Tecnologia em Radiologia.
1. - Vivian Toledo Santos Gambarato, RG: 22.610.000-5,
Coordenadora do Curso;
2. - Raquel Sartor Marcelino, RG: 43.722.351-6, Professor de
Ensino Superior Ref. II/ A;
3. - Rejane de Lima e Silva, RG: 13.022.665, Professor de
Ensino Superior Ref. II/ B.
(Não publicado em época oportuna)

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
UNIDADES UNIVERSITÁRIAS
ESCOLA DE ENFERMAGEM
Edital ATAAc 02/2016
A Vice Diretora em exercício da Escola de Enfermagem da
Universidade de São Paulo homologa ad referendum do Conselho Técnico-Administrativo – CTA as inscrições dos Doutores:
Eduesley Santana Santos, Daniella Pires Nunes, Tábatta Renata
Pereira de Brito, Magda Aparecida dos Santos Silva, Edith Ferreira de Souza Oliveira, Juliana Rizzo Gnatta Damata, Miriam Watanabe, José Carlos Rossini Iglezias, Renata Desordi Lobo, Diana
Lima Villela de Castro, Camila Cristofero Yamashita, Monica
Franco Coelho, Eliana Cavalari Teraoka e Francine Jomara Lopes
no Processo Seletivo para a contratação de 01 (um) Professsor
Contratado III (Professor Doutor) junto ao Departamento de
Enfermagem Médico Cirúrgica, na área de Enfermagem na
Saúde do Adulto e do Idoso, aberto pelo edital ATAAc 029/2015,
publicado no Diário Oficial do Estado em 19.12.2015.

ESCOLA DE ENFERMAGEM DE RIBEIRÃO
PRETO
EDITAL ATAC/SCAPAC 5/2016
ABERTURA DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO E CONVOCAÇÃO PARA AS PROVAS
A Senhora Vice-Diretora da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo torna pública a todos os
interessados que, de acordo com a aprovação ad referendum do
Conselho Técnico Administrativo em 8/1/2016, estarão abertas,
no período de 12/1 a 19/2/2016, das 8 às 11 horas e das 14 às
17 horas, de 2ª a 6ª feira, em dias úteis, as inscrições para contratação de um docente por prazo determinado, como Professor
Contratado III (Professor Doutor), recebendo o salário de R$
1.795,81, em jornada de doze horas semanais de trabalho, junto
ao Departamento de Enfermagem Geral e Especializada.
1. As inscrições serão feitas na Seção de Apoio Acadêmico
da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto - USP, situada à
Avenida Bandeirantes, 3.900 – Ribeirão Preto - SP, devendo o
candidato apresentar:
I – cópia da cédula de identidade (RG/RNE, ou PASSAPORTE);
II – cópia do CPF;
III – memorial (3 cópias);
IV – prova de que é portador do título de Doutor outorgado
ou reconhecido pela USP ou de validade nacional.
§ 1º - A inscrição deverá ser feita pelo candidato ou por seu
procurador legalmente constituído. No caso de Procurador, o
portador deverá apresentar os documentos do candidato.
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§ 2º - Não serão recebidas inscrições pelo correio, por email,
por fax ou por qualquer outro meio.
2. O processo seletivo terá validade imediata exaurindo-se
com a convocação e eventual contratação dos aprovados.
3. Atribuição da função: os candidatos aprovados, ao serem
contratados, deverão ministrar as seguintes disciplinas:
- ERG 410 Organização e gestão em saúde e Enfermagem
na atenção hospitalar;
- ERG 341 Organização e gestão em saúde e Enfermagem
na atenção hospitalar II.
4. A seleção será realizada seguindo critérios objetivos, por
meio de atribuição de notas em provas, que serão realizadas em
fase única, na seguinte conformidade:
I – prova pública de arguição e julgamento do memorial
(Peso 3);
II – prova didática (Peso 4);
III – prova escrita (Peso 3);
§ 1º - Para o calculo da média individual do candidato,
por examinador, a soma dos pesos será o quociente de divisão.
§ 2º – Antes do início das provas, o candidato deverá
apresentar os comprovantes das atividades referidas em seu
memorial.
5. Prova de arguição e julgamento do memorial:
A prova pública de arguição e julgamento do memorial,
expresso mediante nota global, deverá refletir o mérito do
candidato.
No julgamento do memorial, a Comissão Examinadora
apreciará:
I - produção científica, literária, filosófica ou artística;
II – atividade didática universitária;
III – atividades relacionadas à prestação de serviços à
comunidade;
IV – atividades profissionais;
V – diplomas e dignidades universitárias.
§ 1º – A duração total da arguição não excederá de 30
(trinta) minutos, garantindo a cada candidato tempo de resposta
igual ao utilizado por cada um dos examinadores.
§ 2º – Finda a arguição de todos os candidatos, a Comissão
Examinadora, em sessão secreta, conferirá as notas respectivas.
6. A prova didática:
A prova didática será pública e seguirá as seguintes normas:
I – a Comissão Examinadora, com base no programa do
processo seletivo, organizará uma lista de dez pontos, da qual
o candidato tomará conhecimento, no momento do sorteio dos
pontos;
II – a realização da prova far-se-á vinte e quatro horas após
o sorteio do ponto;
III – o candidato poderá utilizar o material didático que
julgar necessário;
IV – a duração mínima da prova será de quarenta minutos
e a máxima de sessenta, e versará sobre o programa base do
processo seletivo, nos termos do art. 137, do Regimento Geral
da USP;
V – Os candidatos que se apresentarem depois do horário
estabelecido não poderão realizar as provas.
7. A prova escrita:
A prova escrita, que versará sobre assunto de ordem geral
e doutrinária, será realizada de acordo com o disposto no artigo
139 e seu parágrafo único do Regimento Geral da USP.
I – A Comissão Examinadora organizará uma lista de dez
pontos, com base no programa do processo seletivo e dela dará
conhecimento aos candidatos, vinte e quatro horas antes do
sorteio do ponto;
II – Sorteado o ponto, inicia-se o prazo improrrogável de
cinco horas de duração da prova;
III – Durante sessenta minutos, após o sorteio, será permitida consulta a livros, periódicos e outros documentos bibliográficos de uso público, não em meio eletrônico, que o candidato
tiver levado para o local da prova, da qual não lhe será permitido
ausentar-se durante esse período;
IV – As anotações efetuadas durante o período de consulta
poderão ser utilizadas no decorrer da prova, devendo ser feitas
em papel rubricado pela Comissão e anexadas ao texto final;
V – A prova será lida em sessão pública pelo candidato,
deverá ser reproduzida em cópias que serão entregues aos membros da Comissão Examinadora, ao se abrir a sessão;
VI – Cada prova será avaliada pelos membros da Comissão
Examinadora, individualmente.
Parágrafo único – O candidato poderá propor a substituição
de pontos, imediatamente após tomar conhecimento de seus
enunciados, se entender que não pertencem ao programa do
processo seletivo, cabendo a Comissão Examinadora decidir de
plano sobre a procedência da alegação.
8 – Serão considerados habilitados os candidatos que
alcançarem, da maioria dos examinadores, nota mínima sete.
9 – A Comissão Examinadora deve definir o primeiro colocado pela maioria das indicações dos membros da Comissão
excluído o primeiro colocado, a Comissão deverá, dentre os candidatos remanescentes, escolher o segundo colocado pela maioria das indicações de seus membros, e assim, sucessivamente.
10 – Havendo empate, a Comissão Examinadora desempatará mediante justificativa, levando em consideração a média
global, obtida pelos candidatos com todos os examinadores.
11. O programa do processo seletivo é o seguinte:
- O papel do hospital na rede assistencial do SUS e suas
implicações no gerenciamento de enfermagem.
- Modelos de gestão clássicos e contemporâneo em organizações hospitalares e suas implicações para o gerenciamento
de enfermagem.
- Gerenciamento de recursos humanos de enfermagem e
suas implicações na gestão do trabalho hospitalar.
- Dimensionamento de recursos humanos em enfermagem e
sua implicação na gestão de serviços hospitalares, considerando
o contexto do SUS.
- O processo educacional na enfermagem enquanto instrumento de gestão nas unidades hospitalares.
- O gerenciamento do processo de cuidar em enfermagem
considerando o contexto hospitalar e necessidades de saúde.
- O trabalho em equipe e interdisciplinar na atenção
hospitalar.
- Planejamento estratégico situacional: uma perspectiva
contemporânea para organização do trabalho de enfermagem
no hospital.
- Avaliação da qualidade no processo de trabalho da enfermagem hospitalar tendo em vista a centralidade no usuário.
- A liderança na perspectiva do gerenciamento de enfermagem.
12. O candidato deverá comparecer na Seção de Apoio
Acadêmico da EERP/USP, em 24/2/2016, das 8h às 11h e das
14h às 17h, para conhecimento do cronograma das provas. O
não comparecimento implicará automaticamente na desistência
do candidato.
13. O resultado do processo seletivo será homologado
pelo CTA.
14. A contratação será por prazo determinado e vigorará a
partir da data do exercício e até 31/12/2016, nos termos estabelecidos na Resolução nº 5.872, publicada no DOE de 29/9/2010,
alterada pela Resolução nº 6060/2012, publicada no D.O.E de
28/2/2012, com possibilidade de prorrogações, desde que a
soma dos períodos não ultrapasse o prazo de dois anos.
15. O docente contratado por prazo determinado ficará
submetido ao Estatuto dos Servidores da Universidade de São
Paulo e vinculado ao Regime Geral da Previdência Social – RGPS.
16. São condições de admissão:
• Estar apto no exame médico pré-admissional realizado
pela USP.
• Ser autorizada a acumulação, caso o candidato exerça
outro cargo, emprego ou função pública.
Mais informações, bem como as normas pertinentes ao
concurso, encontram-se à disposição dos interessados na Seção
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de Apoio Acadêmico da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto
da Universidade de São Paulo, no endereço acima indicado.
COMUNICADO DE ACEITAÇÃO DE INSCRIÇÕES
- Em 8 de janeiro de 2016, é concedida aprovação “ad
referendum”, do Conselho Técnico Administrativo da Escola de
Enfermagem de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo,
das inscrições dos candidatos: 1) Gustavo D’Andrea, 2) Samuel
Sullivan Carmo, 3) Aridiane Alves Ribeiro, 4) Larissa Horta Esper
e 5) Mikael Cavallet ao processo seletivo para contratação de
um docente por prazo determinado, como Professor Contratado III (Professor Doutor), em jornada de 12 horas semanais
de trabalho, no Departamento de Enfermagem Psiquiátrica e
Ciências Humanas, para atuar nas disciplinas 2200087 Trabalho
de Conclusão de Curso (B), 2200087 Trabalho de Conclusão
de Curso (L), 2200300 Metodologia da Pesquisa Científica (L),
ERP 209 Direitos Humanos em Saúde e Educação (L), ERP 229
Bioética e Legislação em Enfermagem (L) e ERP 240 Bioética e
Legislação em Enfermagem (B) em razão do afastamento da
Profª Drª Carla Aparecida Arena Ventura, nos termos do Edital
ATAC/SCAPAC – 37/2015.

INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOMÉDICAS
INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOMÉDICAS
EDITAL ICB.ATAC.01/2016
CONVOCAÇÃO PARA AS PROVAS
O Diretor do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo, convoca o candidato: Welington Luiz de
Araujo, inscrito no CONCURSO PARA OBTENÇÃO DO TÍTULO
DE LIVRE-DOCENTE, junto ao Departamento de Microbiologia,
inscrito no programa de Microbiologia Ambiental, conforme
Edital ICB.ATAC.12/2015 publicado no D. O. E. em 14 de agosto
de 2015 de Abertura do Concurso, para as provas de Julgamento
do Memorial com Prova Pública de Argüição (peso 4); Prova
Escrita (peso 1), Prova Prática (peso 1), Defesa de Tese (peso 3)
e Avaliação Didática (peso 1), que serão realizadas nos dias 09
e 10 de março de 2016, inicio às 08h00, no Edifício Biomédicas
III, Av. Prof. Lineu Prestes, 2.415 - térreo, à sala de Reuniões do
Setor Acadêmico. Referente processo 2015.1.933.42.9.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
REITORIA
SECRETARIA GERAL
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS
EDITAL
Fica prorrogada, pelo prazo de 01 (um) ano, a partir de
20-02-2016, a validade do Concurso para provimento de 01
(um) cargo de Professor Doutor, nível MS-3.1, em RTP, com
opção preferencial para o RDIDP, junto à área de Obstetrícia,
nas disciplinas MD-643, MD-758, MD-942 e MD-132, do Departamento de Tocoginecologia, da Faculdade de Ciências Médicas
da Universidade Estadual de Campinas. Homologação publicada
no D.O.E. de 20-02-2015, página 54 - (Proc. 02-P-07187/2014).

UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA
REITORIA
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 01/2016- SP/DA
O Diretor Técnico do Serviço de Pessoal da Reitoria da
UNESP, CONVOCA (conforme Despacho nº 176/2015-PRAd) os
candidatos abaixo relacionados, habilitados no Concurso Público
para provimento, mediante CONTRATAÇÃO do emprego público
abaixo discriminado, em jornada de 40 (quarenta) horas semanais, sob regime jurídico da CLT e Legislação Complementar, a
comparecer no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da data
da publicação deste Edital, à Rua Quirino de Andrade, 215 – 1º
andar – São Paulo – SP, para anuência à contratação e apresentação de cópias e originais dos documentos comprobatórios das
condições exigidas no item 3 do Capítulo II do Edital de Abertura
de Inscrições nº 30/2015-DAd/PRAd, acrescidos de cópias de:
certidão de nascimento ou casamento, CPF, comprovante de
inscrição no PIS/PASEP (Caixa Econômica Federal), cédula de
identidade, título de eleitor e comprovante de estar em dia com
as obrigações eleitorais, escolaridade exigida no Edital, carteira
profissional, 3 fotos 3x4, comprovante de situação cadastral na
Receita Federal, Atestado de Antecedentes Criminais e comprovante de residência atualizado.
O não comparecimento do candidato dentro do prazo acima
estabelecido, bem como, a recusa à contratação ou se consultado e contratado deixar de entrar em exercício, terão exaurido os
direitos decorrentes da habilitação no Concurso Público.
EMPREGO PÚBLICO: CONTADOR
INSCRIÇÃO - NOME - RG - CLASSIFICAÇÃO
3661321 – EGON FRIEDRICH STACH – 338226400-SP – 1º
9577295 - DIEGO DA COSTA PEREIRA - 352464197-SP - 2º

UNIDADES UNIVERSITÁRIAS
CAMPUS DE ARAÇATUBA
Faculdade de Medicina Veterinária
EDITAL 002-2016-STDARH
O DIRETOR TÉCNICO DA DIVISÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA DA FACULDADE DE MEDICINA VETERINÁRIA DO CÂMPUS DE
ARAÇATUBA – UNESP, TORNA PÚBLICO o resultado final do concurso público de títulos e provas, para a contratação de 1 (um)
Professor Substituto de que trata o Edital nº 024-2015-STDARH,
sob o regime jurídico da CLT e Legislação Complementar, em
12 (doze) horas semanais, junto ao Departamento de Apoio,
Produção e Saúde Animal, para a disciplina de Defesa Sanitária
Animal, da Faculdade de Medicina Veterinária do Câmpus de
Araçatuba, realizado nos dias 07 e 08-01-2016, no qual foi aprovado, por ter obtido média final igual ou superior a 7 (sete), por
pelo menos 2 (dois) membros da banca examinadora, o candidato abaixo relacionado, sendo indicado para preenchimento da
função, objeto do concurso, o candidato classificado em 1º lugar.
CLASSIFICAÇÃO - NOME – RG – NOTA por examinador
(Análise Curricular (peso 2) – Didática (peso 1)) – MÉDIA FINAL
1º RAFAEL SILVA CIPRIANO – 29.959.864-0-SSP/SP - (Análise Curricular) – peso 2 – 20,0/20,0/20,0; (Prova Didática) – peso
1 – 10,0/10,0/10,0; média final – 10,0.
Os candidatos cuja inscrição recebeu o seguinte protocolo
obtiveram as seguintes notas:
nº de protocolo 004375V 1/2 07-12-2015, (Análise Curricular) – peso 2 – 6,2/6,2/6,2; (Prova Didática) – peso 1 –
10,0/10,0/10,0; média final – 5,4;
nº de protocolo 004386V 1/2 07-12-2015, (Análise Curricular) – peso 2 – 5,2/5,2/5,2; (Prova Didática) – peso 1 –
10,0/10,0/10,0; média final – 5,1;
e não foram classificados por não terem obtido média igual
ou superior a 7(sete), por pelo menos 2(dois) membros da banca
examinadora, conforme subitem 7.1 do Edital de Abertura de
Inscrições.
Os candidatos cuja inscrição recebeu o número de protocolo 004359V 1/2 04-12-2015 e 004372V 1/2 07-12-2015 não
compareceram ao local de sorteio/prova no horário estabelecido
e foram eliminados do concurso, conforme previsto no subitem
6.3.2.2 do Edital de Abertura de Inscrições.
Caberá recurso à Congregação da Unidade, no prazo de 3
(três) dias úteis, contados a partir da publicação. Processo ARAC/
FMV 789/2015.

CAMPUS DE ARARAQUARA
Faculdade de Ciências e Letras
Retificação do DO de 8-1-16
No Edital 003/16–FCL/CAr., correspondente ao resultado
final do concurso público para contratação de um Professor
Substituto, em caráter emergencial, para atender excepcional
interesse público, no período relativo ao 1º semestre de 2016, e
pelo prazo máximo de 5 (cinco) meses, em 12 horas semanais
de trabalho, sob o regime da CLT e Legislação Complementar,
nas disciplinas "Habilidades Integradas do Inglês I" e "Habilidades Integradas do Inglês II", junto ao Departamento de
Letras Modernas da Faculdade de Ciências e Letras do Câmpus
de Araraquara:
Inclua-se:
A candidata inscrita sob o número abaixo não foi classificada por não ter obtido média igual ou superior a 7,00 (sete),
com pelo menos 2 (dois) membros da Comissão Examinadora:
Nº INSCRIÇÃO – MÉDIA FINAL:
002 – 4,58
Prof. Dr. Alcides Cardoso dos Santos, Profª Drª Ana Cristina
Biondo Salomão, Profª Drª Sandra Mari Kaneko Marques: 5,00
– 3,75.
(Proc. 958/02–FCL/CAr.).
EDITAL 006/2016–FCL/CAr – CLASSIFICAÇÃO FINAL
A Faculdade de Ciências e Letras do Câmpus de Araraquara
– UNESP torna público o resultado final do concurso público
para contratação de um Professor Substituto, em caráter emergencial, para atender excepcional interesse público, no período
relativo ao 1º semestre letivo de 2016, e pelo prazo máximo de
5 (cinco) meses, em 12 horas semanais de trabalho, sob o regime
jurídico da CLT e Legislação Complementar, nas disciplinas: "O
Texto e a Gramática do Inglês: as Categorias Sintáticas e a Frase
Inglesa Simples"; "O Texto e a Gramática do Inglês: a Frase
Complexa e a Expansão do Sintagma Nominal" do Departamento de Letras Modernas, realizado nos dias 6 e 7-1-2016, sendo
classificados pela Comissão Examinadora, por atenderem às
exigências e aos critérios estabelecidos no Edital 120/2015-FCL/
CAr, publicado em 3-12-2015, os candidatos abaixo relacionados, decidindo indicar a primeira classificada para preencher a
função objeto do Concurso.
Nº INSCRIÇÃO – CLASSIFICAÇÃO – NOME – RG – MÉDIA
FINAL
Comissão Examinadora/notas dos Examinadores por unanimidade: Análise Curricular (Peso 2) – Didática (Peso 1).
001 - 1º - Joagda Rezende Abib - 43.440.261-8 - 7,50
Prof. Dr. Aparecido Donizete Rossi, Profª Drª Ana Cristina
Biondo Salomão, Prof. Dr. Alcides Cardoso dos Santos: 7,50 –
7,50.
003 – 2º – Fernando de Barros Hyppolito – 44.445.5887 – 7,07.
Prof. Dr. Aparecido Donizete Rossi, Profª Drª Ana Cristina
Biondo Salomão, Prof. Dr. Alcides Cardoso dos Santos: 6,85 –
7,50.
005 - 3º - Janaína Olsen Rodrigues - 46.067.471-7 - 7,00
Prof. Dr. Aparecido Donizete Rossi, Profª Drª Ana Cristina
Biondo Salomão, Prof. Dr. Alcides Cardoso dos Santos: 7,00 –
7,00.
A candidata inscrita sob o número abaixo não foi classificada por não ter obtido média igual ou superior a 7,00 (sete),
com pelo menos 2 (dois) membros da Comissão Examinadora:
Nº INSCRIÇÃO – MÉDIA FINAL:
007 – 2,17
Prof. Dr. Aparecido Donizete Rossi, Profª Drª Ana Cristina
Biondo Salomão, Prof. Dr. Alcides Cardoso dos Santos: 1,95 –
2,60.
A candidata inscrita sob número 004 não compareceu para
a realização da Prova Didática, desistindo assim do processo
seletivo.
As candidatas inscritas sob os números 002 e 006 não
compareceram às provas.
Caberá recurso à Congregação sob os aspectos legais e
formais, quanto ao resultado final do concurso, no prazo de
3 (três) dias úteis contados da data desta publicação. (Proc.
958/02–FCL/CAr)

Instituto de Química
EDITAL Nº 4/2016-IQ/CAr. – RESULTADO FINAL
O Diretor do Instituto de Química do Campus de Araraquara
TORNA PÚBLICO O RESULTADO FINAL do concurso público
para contratação de 01 (um) Professor Substituto, em caráter
emergencial, para atender excepcional interesse público, em
jornada de 12 horas semanais de trabalho, pela CLT e Legislação
Complementar, nas disciplinas: “Química Orgânica II”, e “Química Orgânica Experimental”, junto ao Departamento de Química
Orgânica do Instituto de Química do Campus de Araraquara,
(Edital nº 76/2015-IQ/CAr.), realizado nos dias 07 e 08/01/2016,
conforme segue:
CANDIDATOS APROVADOS:
N.º INSCRIÇÃO - CLASSIFICAÇÃO - NOME - RG – MÉDIA
FINAL
BANCA EXAMINADORA / NOTAS POR EXAMINADOR:
TITULOS (PESO 2) - DIDÁTICA (PESO 1) - MÉDIA FINAL POR
EXAMINADOR
08 – 01 – RAFAEL MAFRA DE PAULA DIAS – 57.421.6649 – 7,36
Prof. Dr. HUMBERTO MÁRCIO SANTOS MILAGRE – 6,45 –
9,00 – 7,30
Prof. Dr. ISABELE RODRIGUES NASCIMENTO – 6,45 – 9,00
– 7,30
Prof. Dr. NAILTON MONTEIRO DO NASCIMENTO JÚNIOR –
6,45 – 9,00 – 7,47
09 – 02 – SUSIMAIRE PEDERSOLI MONTOANI – 25.450.7979 – 7,04
Prof. Dr. HUMBERTO MÁRCIO SANTOS MILAGRE – 5,81 –
9,50 – 7,04
Prof. Dr. ISABELE RODRIGUES NASCIMENTO – 5,81 – 9,50
– 7,04
Prof. Dr. NAILTON MONTEIRO DO NASCIMENTO JÚNIOR –
5,81 – 9,50 – 7,04
07 – 03 – JOEL ALVIM JÚNIOR – 25.209.120-6 – 7,03
Prof. Dr. HUMBERTO MÁRCIO SANTOS MILAGRE – 8,30 –
4,50 – 7,03
Prof. Dr. ISABELE RODRIGUES NASCIMENTO – 8,30 – 4,50
– 7,03
Prof. Dr. NAILTON MONTEIRO DO NASCIMENTO JÚNIOR –
8,30 – 4,50 – 7,03
10 – 04 – GUSTAVO CLARO MONTEIRO – 43.584.0046 – 7,01
Prof. Dr. HUMBERTO MÁRCIO SANTOS MILAGRE – 6,02 –
9,00 – 7,01
Prof. Dr. ISABELE RODRIGUES NASCIMENTO – 6,02 – 9,00
– 7,01
Prof. Dr. NAILTON MONTEIRO DO NASCIMENTO JÚNIOR –
6,02 – 9,00 – 7,01
04 – 05 – ALAN CESAR PILON – 44.287.044-9 – 7,01
Prof. Dr. HUMBERTO MÁRCIO SANTOS MILAGRE – 6,37 –
8,20 – 6,98
Prof. Dr. ISABELE RODRIGUES NASCIMENTO – 6,37 – 8,40
– 7,05
Prof. Dr. NAILTON MONTEIRO DO NASCIMENTO JÚNIOR –
6,37 – 8,30 – 7,01
CANDIDATOS NÃO APROVADOS POR NÃO TEREM OBTIDO
MÉDIA IGUAL OU SUPERIOR A 7,0 (SETE) POR PELO MENOS 02
(DOIS) MEMBROS DA BANCA EXAMINADORA:
BANCA EXAMINADORA / NOTAS POR EXAMINADOR:
TITULOS (PESO 2) - DIDÁTICA (PESO 1) - MÉDIA FINAL POR
EXAMINADOR
N.º INSCRIÇÃO - RG – MÉDIA FINAL
03 – 33.897.045-9 – 5,10
05 – 55.203.166-5 – 4,86

terça-feira, 12 de janeiro de 2016
Candidato ausente: 01, 02 e 06
Conforme item 11.2 das Disposições Gerais do Edital nº
76/2015-IQ/CAr.,-Caberá recurso à Congregação da Unidade,
sob o aspecto formal e legal, no prazo de 03 (três) dias úteis,
contados da data de publicação no DOE, do resultado final do
concurso. A Congregação terá o prazo de 5 (cinco) dias corridos
para responder o recurso impetrado, a contar da data do protocolo do recurso.
(Proc. nº 865/15-IQ/CAr.)
RETIFICAÇÃO DO DOE DE 09/01/2016, PÁG. 139
NO EDITAL Nº 05/2016-IQ/CAr – HOMOLOGAÇÃO DE
CONCURSO PÚBLICO
Onde se lê: (Edital de Abertura nº 24/2015-IQ/CAr.), leia-se:
(Edital de Abertura nº 25/2015-IQ/CAr.) (Proc. nº 822/2013-IQ/
CAr.)

CAMPUS DE BAURU
Faculdade de Engenharia
FACULDADE DE ENGENHARIA DE BAURU
EDITAL Nº 17/2016 – STDARH-FE
Acham-se abertas, nos termos do Despacho nº
650/2015-Prad-RUNESP de 18/11/2015, publicado em
19/11/2015 e com base nas Resoluções UNESP nº 6/2002,
89/2003 e alterações posteriores, as inscrições ao concurso
público de Provas e Títulos para contratação de 1 PROFESSOR
SUBSTITUTO, por prazo determinado, em caráter emergencial
para atender excepcional interesse público, no período relativo
ao 1o semestre 2016 e pelo prazo máximo de 5 meses, em 12
horas semanais de trabalho, sob o regime jurídico da CLT e
legislação complementar, na disciplina/conjunto de disciplinas:
Estruturas de concreto e alvenaria; Estruturas de madeira., junto
ao Departamento de Engenharia Engenharia Civil da Faculdade
de Engenharia – Campus de Bauru.
O contratado deverá ministrar aula nos períodos diurno e/
ou noturno, dependendo das necessidades do Departamento.
1. REMUNERAÇÃO:
1.1 O salário de Professor Substituto é de R$ R$ 867,92,
correspondente à referência MS-1, em 12 horas semanais.
OBS: Caso o candidato tenha título superior ao exigido, o
salário será correspondente à titulação.
Por tratar-se de contratação em caráter emergencial e
temporária, ainda que o candidato venha a obter a titulação
acadêmica superior após a assinatura do contrato, esta não será
considerada para fins de aumento salarial.
2. INSCRIÇÕES
Para inscrever-se o candidato deverá preencher o Requerimento de Inscrições exclusivamente no site www.rh.feb.unesp.
br, dirigido ao Diretor da Unidade, 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 Comunicações, na
Faculdade de Engenharia do Campus de Bauru, sito a Av. Luiz
Edmundo Carrijo Coube 14-01 - Bauru SP, conforme previsto no
item 4 deste Edital.
Para preencher o Requerimento de Inscrição, o candidato
deverá:
a) acessar o site www.rh.feb.unesp.br, durante o período
de inscrição (das 09:00 horas de 13/01/2016, às 15:59 horas
de 27/01/2016);
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, Declarações e o
Boleto para pagamento;
f) efetuar o correspondente pagamento do Boleto da taxa
de inscrição na rede bancária, de acordo com o item 4.2. deste
Edital e entregar junto com os documentos conforme previsto
no item 4 deste Edital, até a data limite para encerramento das
inscrições. (27/01/2016).
2.1. As inscrições serão recebidas, em dias úteis, no período
de 13/01/2016 a 27/01/2016, das 9 às 11 horas e das 14 às 16
horas, no Posto da Seção Técnica de Comunicações, na Faculdade de Engenharia do Campus de Bauru, sito a Av. Luiz Edmundo
Carrijo Coube 14-01 - Bauru SP, com acesso pela Portaria 2 do
Campus.
OBSERVAÇÃO:
O candidato que fazer solicitação de redução da Taxa de
Inscrição, deverá imprimir a documentação SOMENTE após o
deferimento/indeferimento da solicitação.
2.1.1. Às 16:00 horas (horário de Brasília) de 27/01/2016, a
ficha de inscrição não estará mais disponibilizada no site.
2.1.2. O descumprimento das instruções para o preenchimento da ficha inscrição pela internet e a sua entrega na
Seção Técnica de Comunicações implicará a não efetivação da
inscrição.
2.1.3. A FE não se responsabiliza por preenchimento da
ficha de inscrição pela internet e não impressa para entrega na
Seção Técnica de Comunicação conforme previsto neste Edital
ou por motivo de ordem técnica dos computadores, falhas de
comunicação, congestionamento das linhas de comunicação,
bem como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a
transferência de dados.
2.1.4. O candidato que não tiver acesso próprio à internet
poderá preencher sua ficha de inscrição por meio de serviços
públicos, tais como o PROGRAMA ACESSA SÃO PAULO, que
disponibiliza postos (locais públicos para acesso à internet), em
todas as regiões da cidade de São Paulo e em várias cidades do
Estado. Esse programa é completamente gratuito e permitido a
todo cidadão. Para utilizar o equipamento, basta ser feito um
cadastro e apresentar o RG nos próprios Postos do Acessa SP
em um dos endereços disponíveis no site www.acessasaopaulo.
sp.gov.br .
2.2. O candidato que tiver interesse na redução da taxa de
inscrição deverá se inscrever no 1o (primeiro) dia do período de
inscrição, satisfeitas as exigências do item 5.
2.3. Não serão recebidas inscrições por via postal ou
internet.
3. CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO:
3.1. Poderão inscrever-se Graduação em Engenharia Civil ou
Arquitetura e Urbanismo. A qualificação necessária à inscrição
para o concurso será demonstrada por estudos, em nível de graduação, na área do conhecimento à qual se integra a disciplina
ou conjunto de disciplinas objeto do concurso.
3.1.1. Os diplomas de graduação com validade nacional
ou os obtidos no exterior serão aceitos para fins de inscrição;
3.1.1.1. Os diplomas de graduação obtidos no exterior
deverão estar revalidados por Universidades Públicas, atendendo os termos do artigo 48 da Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional – LDB nº 9.394/1996;
3.1.2. Os diplomas de Mestrado e de Doutorado serão
aceitos, quando obtidos em cursos de pós-graduação recomendados pela CAPES e autorizados pelo Conselho Nacional de
Educação (CNE);
3.1.3. Os diplomas de Mestrado e de Doutorado obtidos no
exterior serão aceitos, desde que estejam reconhecidos e registrados por universidades que possuam cursos de pós-graduação
recomendados pela CAPES e autorizados pelo Conselho Nacional de Educação (CNE).
3.2. O candidato estrangeiro poderá inscrever-se no concurso público com passaporte, entretanto, por ocasião da
contratação deverá apresentar a cédula de identidade com visto
temporário com prazo de validade compatível. Caso ainda não
possua, deverá apresentar no prazo de 30 (trinta) dias, cópia
simples do protocolo do pedido do visto temporário.
3.4. Não registrar antecedentes criminais.
3.5. Estar com o CPF regularizado.
4. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A INSCRIÇÃO

A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA garante a autenticidade deste documento
quando visualizado diretamente no portal www.imprensaoficial.com.br
terça-feira, 12 de janeiro de 2016 às 02:54:40.

