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3.1.1.1. Os diplomas de graduação obtidos no exterior 
deverão estar revalidados por Universidades Públicas, aten-
dendo 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 recomen-
dados 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 regis-
trados por universidades que possuam cursos de pós-graduação 
recomendados pela CAPES e autorizados pelo Conselho Nacio-
nal de Educação (CNE).

3.2. Outras exigências quanto à formação e a experiência. 
(Deverão ser motivadas por razões técnicas e objetivas, desde 
que guardem pertinência com a função a ser exercida e se 
mostrem razoáveis sob o ponto de vista jurídico).

3.3. O candidato estrangeiro poderá inscrever-se no con-
curso 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
4.1. Requerimento dirigido ao Diretor da Unidade, indicando 

nome completo, número da cédula de identidade, data de nasci-
mento, filiação, naturalidade, estado civil, residência, profissão e 
endereço eletrônico, instruindo-o com os seguintes documentos, 
cópias simples:

4.1.1. cédula de identidade e no caso de candidato estran-
geiro: cédula de identidade de estrangeiro com visto temporário 
e na falta desta, o passaporte;

4.1.2. comprovante de estar em dia com as obrigações 
militares, quando do sexo masculino;

4.1.3. comprovante de estar quite com a Justiça Eleitoral;
4.1.4. comprovante de graduação em Arquitetura e Urba-

nismo;
4.2. Os candidatos deverão apresentar comprovante de 

recolhimento da taxa de inscrição, no valor de R$ 79,00 (setenta 
e nove reais), efetuado na Seção Técnica de Finanças.

4.3. Curriculum (Vitae ou Lattes) das atividades realizadas, 
em 04 (quatro) vias, sendo uma delas devidamente documenta-
da (inclusive com o histórico escolar do candidato da graduação 
e pós-graduação, se houver) no qual sejam indicados os traba-
lhos publicados e todas as demais informações que permitam 
cabal avaliação do mérito do candidato.

4.4. No caso de inscrição por procuração devem ser apre-
sentados os documentos de mandato, de identidade do procura-
dor e cópia simples daqueles relacionados nos itens 4.1. ao 4.3.

4.5. O candidato estrangeiro fica dispensado das exigências 
contidas nos subitens 4.1.2 e 4.1.3.

5. REDUÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO – LEI 12.782/2007
5.1. A redução do valor da taxa de inscrição, correspondente 

a 50% (cinqüenta por cento), será concedida aos candidatos 
interessados que atendam, CUMULATIVAMENTE, os seguintes 
requisitos:

I - sejam estudantes, assim considerados os que se encon-
trem regularmente matriculados em curso superior, em nível de 
graduação ou pós-graduação.

II - percebam remuneração, mensal, inferior a 02 (dois) 
salários mínimos, ou estejam desempregados.

5.2. A concessão da redução ficará condicionada à apresen-
tação, pelo candidato, no ato da inscrição:

I - quanto à comprovação da condição de estudante, de um 
dos seguintes documentos:

a) certidão ou declaração, expedida por instituição de ensi-
no pública ou privada;

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

II - quanto às circunstâncias previstas no inciso II do item 
5.1. deste Edital:

a) comprovante de renda, ou de declaração, por escrito, da 
condição de desempregado.

OBS: O candidato deverá apresentar os documentos origi-
nais bem como as respectivas cópias para conferência e entrega 
das mesmas, para posterior análise. As cópias apresentadas não 
serão devolvidas.

5.3. O candidato que tiver interesse na redução da taxa de 
inscrição, deverá se inscrever nos dois primeiros dias do período 
de inscrição.

5.4. O recebimento dos documentos comprobatórios será 
procedido pela Seção Técnica de Comunicações da Unidade, 
após verificação da autenticidade da documentação apresen-
tada, serão encaminhados à Seção Técnica de Desenvolvimento 
e Administração de Recursos Humanos - STDARH para análise.

5.5. O deferimento ou indeferimento das solicitações de 
redução de taxa de inscrição será disponibilizado no local das 
inscrições no dia 18-1-2016, a partir das 10:00 horas e, no caso 
de indeferimento, o prazo para interposição de recurso será de 
02 (dois) dias contando a data de divulgação.

6. DEFERIMENTO E INDEFERIMENTO DE INSCRIÇÕES
6.1. Será publicada, no Diário Oficial do Estado - DOE, Poder 

Executivo - Seção I, a relação dos candidatos que tiveram suas 
inscrições indeferidas por não se enquadrarem nas exigências 
estabelecidas no presente edital.

6.2. O candidato poderá requerer, no prazo de 02 (dois) dias 
úteis, contados da data da publicação a que se refere o item 
anterior, reconsideração quanto ao indeferimento de sua inscri-
ção, que será apreciada pela Congregação no prazo máximo de 
05 (cinco) dias úteis, contados a partir do prazo final de recurso.

7. PROVAS, AVALIAÇÃO E JULGAMENTO
7.1. O concurso constará de:
7.1.1. Prova de Títulos (peso 2)
7.1.2. Prova Escrita (peso 1)
7.2. As provas serão realizadas em datas a serem confirma-

das posteriormente e os candidatos serão convocados através 
de edital a ser publicado no Diário Oficial do Estado.

8. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
8.1. A Prova de Títulos terá uma pontuação máxima de 10 

pontos, distribuídos pelos seguintes critérios:
- Histórico escolar dos cursos de graduação e de pós-

graduação (até 3 pontos);
- Experiência docente na área do concurso (até 5 pontos);
- Participação em eventos científicos e publicações (até 2 

pontos).
8.2. A Prova Escrita, sobre tema a ser sorteado, com duração 

máxima de 2 (duas) horas e pontuação máxima de 10 pontos.
8.3. O programa do concurso encontra-se no Anexo I deste 

edital.
9. HABILITAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO E DESEMPATE
9.1. Serão considerados aprovados os candidatos que obti-

verem média igual ou superior a 07 (sete), atribuídas por, pelo 
menos, 02 (dois) membros da comissão examinadora.

9.2. A ordem de classificação dos candidatos aprovados 
será estabelecida em função da maior média final obtida.

9.3. Em caso de igualdade da pontuação final, serão aplica-
dos, sucessivamente, os seguintes critérios de desempate:

- - com idade igual ou superior a 60 anos, nos termos da 
Lei Federal 10.741/2003, entre si e frente aos demais, sendo que 
será dada preferência ao de idade mais elevada;

- - maior nota na Prova de Títulos;
- - maior nota na Prova Escrita;
- - maior titulação.
10. CONTRATAÇÃO
10.1. O candidato classificado em primeiro lugar será con-

tratado, em 12 horas semanais de trabalho, sob o regime jurídico 
da CLT e legislação complementar.

10.2. O contrato de trabalho poderá ser prorrogado, uma 
única vez, por igual período, mediante autorização do Reitor.
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 CONCURSO PÚBLICO Nº 03/2016
EDITAL Nº 036/2016 – ABERTURA DE INSCRIÇÕES
Acham-se abertas, nos termos do Despacho nº 650/2015-

PRAd de 18-11-2015, publicado em 19-11-2015 e com base nas 
Resoluções UNESP nº 29/2015, 89/2003 e alterações posteriores, 
as inscrições ao concurso público de Provas e Títulos para 
contratação de 01 (um) PROFESSOR SUBSTITUTO, por prazo 
determinado, em caráter emergencial para atender excepcional 
interesse público, no período relativo ao 1o. semestre letivo de 
2016, e pelo prazo máximo de 05 (cinco) meses, em 12 horas 
semanais de trabalho, sob o regime jurídico da CLT e legisla-
ção complementar, no conjunto de disciplinas: “PROJETO DE 
ARQUITETURA I; PROJETO DE ARQUITETURA II; PROJETO DE 
ARQUITETURA III; PROJETO DE ARQUITETURA IV; PROJETO DE 
ARQUITETURA V; PROJETO DE ARQUITETURA, URBANISMO E 
PAISAGISMO”, junto ao Departamento Planejamento, Urba-
nismo e Ambiente da Faculdade de Ciências e Tecnologia do 
Câmpus de Presidente Prudente.

O contratado deverá ministrar aulas nos períodos diurno e/
ou noturno, dependendo das necessidades do Departamento.

1. REMUNERAÇÃO
1.1. O salário de Professor Substituto é de R$ 867,92, cor-

respondente 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 titulação 
acadêmica superior após a assinatura do contrato, esta não será 
considerada para fins de aumento salarial.

2. INSCRIÇÕES
2.1. As inscrições serão recebidas, em dias úteis, no período 

de 14-1-2016 a 19-1-2016 e 21-1-2016, no horário das 08:30 às 
11:30 e das 14:00 às 16:30 horas, na Seção Técnica de Comu-
nicações, sito à Rua Roberto Simonsen, n° 305, na cidade de 
Presidente Prudente - SP.

2.2. O candidato que tiver interesse na redução da taxa 
de inscrição deverá se inscrever nos 02 (dois) primeiros dias do 
período de inscrição, satisfeitas as exigências do item 5.

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

3. CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO
3.1. Poderão inscrever-se graduados em 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;

6.1. Será publicada, no Diário Oficial do Estado - DOE, Poder 
Executivo - Seção I, a relação dos candidatos que tiveram suas 
inscrições indeferidas por não se enquadrarem nas exigências 
estabelecidas no presente edital.

6.2. O candidato poderá requerer, no prazo de 02 (dois) dias 
úteis, contados da data da publicação a que se refere o item 
anterior, reconsideração quanto ao indeferimento de sua inscri-
ção, que será apreciada pela Congregação no prazo máximo de 
05 (cinco) dias úteis, contados a partir do prazo final de recurso.

7. PROVAS, AVALIAÇÃO E JULGAMENTO
7.1. O concurso constará de:
7.1.1. Prova de Títulos (peso 2)
7.1.2. Prova Escrita (peso 1)
7.2. As provas serão realizadas em datas a serem confirma-

das posteriormente e os candidatos serão convocados através 
de edital a ser publicado no Diário Oficial do Estado.

8. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
8.1. A Prova de Títulos terá uma pontuação máxima de 10 

pontos, distribuídos pelos seguintes critérios:
- Histórico escolar dos cursos de graduação e de pós-

graduação (até 3 pontos);
- Experiência docente na área do concurso (até 5 pontos);
- Participação em eventos científicos e publicações (até 2 

pontos).
8.2. A Prova Escrita, sobre tema a ser sorteado, com duração 

máxima de 2 (duas) horas e pontuação máxima de 10 pontos.
8.3. O programa do concurso encontra-se no Anexo I deste 

edital.
9. HABILITAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO E DESEMPATE
9.1. Serão considerados aprovados os candidatos que obti-

verem média igual ou superior a 07 (sete), atribuídas por, pelo 
menos, 02 (dois) membros da comissão examinadora.

9.2. A ordem de classificação dos candidatos aprovados 
será estabelecida em função da maior média final obtida.

9.3. Em caso de igualdade da pontuação final, serão aplica-
dos, sucessivamente, os seguintes critérios de desempate:

- - com idade igual ou superior a 60 anos, nos termos da 
Lei Federal 10.741/2003, entre si e frente aos demais, sendo que 
será dada preferência ao de idade mais elevada;

- - maior nota na Prova de Títulos;
- - maior nota na Prova Escrita;
- - maior titulação.
10. CONTRATAÇÃO
10.1. O candidato classificado em primeiro lugar será con-

tratado, em 12 horas semanais de trabalho, sob o regime jurídico 
da CLT e legislação complementar.

10.2. O contrato de trabalho poderá ser prorrogado, uma 
única vez, por igual período, mediante autorização do Reitor.

11. DISPOSIÇÕES GERAIS:
11.1. Quando os prazos previstos para inscrição e/ou recur-

so terminarem em sábado, domingo, feriado ou dia em que não 
houver expediente ou que o expediente for encerrado antes do 
horário normal, estes ficarão automaticamente prorrogados até 
o primeiro dia útil subseqüente.

11.2. O resultado final do concurso será publicado no Diário 
Oficial do Estado - DOE - Poder Executivo - Seção I.

11.3. Caberá recurso à Congregação, sob os aspectos formal 
e legal, no prazo de 03 (três) dias úteis, contados da data de 
publicação do resultado final do concurso. A Congregação terá 
o prazo de 05 (cinco) dias úteis para responder o recurso impe-
trado, a contar do prazo final para recurso.

11.4. O resultado final do concurso público será homologa-
do pela Congregação da Unidade Universitária.

11.5. Será eliminado do concurso público o candidato que 
não comparecer na sala ou local de sorteio/prova no horário 
estabelecido.

11.6. A validade deste concurso será a partir da data de 
publicação no DOE da homologação até o final do semestre 
letivo.

11.7. Não haverá devolução de importância paga, ainda que 
maior ou em duplicidade, nem isenção total de pagamento do 
valor da taxa de inscrição, seja qual for o motivo alegado, exceto 
nos casos em que o concurso público não se realizar.

11.8. É de responsabilidade do candidato acompanhar 
todas as publicações no DOE, referente ao presente concurso.

11.9. O currículo documentado ficará à disposição dos can-
didatos durante o prazo de validade deste concurso. Após este 
prazo, se não retirado, será descartado.

11.10. Os questionamentos relativos a casos omissos ou 
duvidosos serão julgados pela comissão examinadora.

11.11. A inscrição implicará no conhecimento deste Edital e 
no compromisso de aceitação das condições do concurso, aqui 
estabelecidas.

11.12. O candidato será responsável por qualquer erro, 
omissão e pelas informações prestadas no ato da inscrição.

11.13. O candidato que prestar declaração falsa, inexata 
ou, ainda, que não satisfaça a todas as condições estabelecidas 
neste Edital, terá sua inscrição cancelada, e em conseqüência, 
anulados todos os atos dela decorrentes, mesmo que aprovado 
e que o seja constatado posteriormente.

11.14. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais atua-
lizações ou retificações, enquanto não consumada à providência 
ou evento que lhes disser respeito, circunstância que será men-
cionada em Edital ou Aviso a ser publicado no DOE.

(Processo 2703/2015-FCT)
ANEXO I – PROGRAMA DO CONCURSO
1. - Novas teorias sobre a cidade contemporânea e as ações 

projetuais em diversas escalas de intervenção urbana.
2. - Intervenções urbanas na cidade contemporânea.
3. - O espaço público na cidade contemporânea. Dilemas 

e desafios.
4. - Legislação urbanística como instrumento de intervenção 

urbana: o direito à Cidade e o Direito Urbanístico e Ambiental.
5. - Estado e agentes sociais e econômicos na produção 

da cidade.
6. - Estatuto da Cidade: diretrizes e instrumentos da política 

urbana.
7. - A participação social como instrumento de gestão.
8. - A formação das redes urbanas e das regiões no Brasil.
9. - Organização administrativa do Município, Estado e 

Nação: formas de gestão, e estrutura de políticas públicas.
10. - Desigualdades e planejamento regional no Brasil.
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 CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2016
EDITAL Nº 035/2016 – ABERTURA DE INSCRIÇÕES
Acham-se abertas, nos termos do Despacho nº 650/2015-

PRAd de 18-11-2015, publicado em 19-11-2015 e com base nas 
Resoluções UNESP nº 29/2015, 89/2003 e alterações posteriores, 
as inscrições ao concurso público de Provas e Títulos para 
contratação de 01 (um) PROFESSOR SUBSTITUTO, por prazo 
determinado, em caráter emergencial para atender excepcional 
interesse público, no período relativo ao 1o. semestre letivo de 
2016, e pelo prazo máximo de 05 (cinco) meses, em 12 horas 
semanais de trabalho, sob o regime jurídico da CLT e legislação 
complementar, no conjunto de disciplinas: “PROJETO DE URBA-
NISMO I; PROJETO DE URBANISMO II; PROJETO DE URBANISMO 
III; PLANEJAMENTO URBANO E REGIONAL”, junto ao Departa-
mento Planejamento, Urbanismo e Ambiente da Faculdade de 
Ciências e Tecnologia do Câmpus de Presidente Prudente.

O contratado deverá ministrar aulas nos períodos diurno e/
ou noturno, dependendo das necessidades do Departamento.

1. REMUNERAÇÃO
1.1. O salário de Professor Substituto é de R$ 867,92, cor-

respondente 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 titulação 
acadêmica superior após a assinatura do contrato, esta não será 
considerada para fins de aumento salarial.

2. INSCRIÇÕES
2.1. As inscrições serão recebidas, em dias úteis, no período 

de 14-1-2016 a 19-1-2016 e 21-1-2016, no horário das 08:30 às 
11:30 e das 14:00 às 16:30 horas, na Seção Técnica de Comu-
nicações, sito à Rua Roberto Simonsen, n° 305, na cidade de 
Presidente Prudente - SP.

2.2. O candidato que tiver interesse na redução da taxa 
de inscrição deverá se inscrever nos 02 (dois) primeiros dias do 
período de inscrição, satisfeitas as exigências do item 5.

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

3. CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO
3.1. Poderão inscrever-se graduados em 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, aten-
dendo 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 recomen-
dados 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 regis-
trados por universidades que possuam cursos de pós-graduação 
recomendados pela CAPES e autorizados pelo Conselho Nacio-
nal de Educação (CNE).

3.2. Outras exigências quanto à formação e a experiência. 
(Deverão ser motivadas por razões técnicas e objetivas, desde 
que guardem pertinência com a função a ser exercida e se 
mostrem razoáveis sob o ponto de vista jurídico).

3.3. O candidato estrangeiro poderá inscrever-se no con-
curso 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
4.1. Requerimento dirigido ao Diretor da Unidade, indicando 

nome completo, número da cédula de identidade, data de nasci-
mento, filiação, naturalidade, estado civil, residência, profissão e 
endereço eletrônico, instruindo-o com os seguintes documentos, 
cópias simples:

4.1.1. cédula de identidade e no caso de candidato estran-
geiro: cédula de identidade de estrangeiro com visto temporário 
e na falta desta, o passaporte;

4.1.2. comprovante de estar em dia com as obrigações 
militares, quando do sexo masculino;

4.1.3. comprovante de estar quite com a Justiça Eleitoral;
4.1.4. comprovante de graduação em Arquitetura e Urba-

nismo;
4.2. Os candidatos deverão apresentar comprovante de 

recolhimento da taxa de inscrição, no valor de R$ 79,00 (setenta 
e nove reais), efetuado na Seção Técnica de Finanças.

4.3. Curriculum (Vitae ou Lattes) das atividades realizadas, 
em 04 (quatro) vias, sendo uma delas devidamente documenta-
da (inclusive com o histórico escolar do candidato da graduação 
e pós-graduação, se houver) no qual sejam indicados os traba-
lhos publicados e todas as demais informações que permitam 
cabal avaliação do mérito do candidato.

4.4. No caso de inscrição por procuração devem ser apre-
sentados os documentos de mandato, de identidade do procura-
dor e cópia simples daqueles relacionados nos itens 4.1. ao 4.3.

4.5. O candidato estrangeiro fica dispensado das exigências 
contidas nos subitens 4.1.2 e 4.1.3.

5. REDUÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO – LEI 12.782/2007
5.1. A redução do valor da taxa de inscrição, correspondente 

a 50% (cinqüenta por cento), será concedida aos candidatos 
interessados que atendam, CUMULATIVAMENTE, os seguintes 
requisitos:

I - sejam estudantes, assim considerados os que se encon-
trem regularmente matriculados em curso superior, em nível de 
graduação ou pós-graduação.

II - percebam remuneração, mensal, inferior a 02 (dois) 
salários mínimos, ou estejam desempregados.

5.2. A concessão da redução ficará condicionada à apresen-
tação, pelo candidato, no ato da inscrição:

I - quanto à comprovação da condição de estudante, de um 
dos seguintes documentos:

a) certidão ou declaração, expedida por instituição de ensi-
no pública ou privada;

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

II - quanto às circunstâncias previstas no inciso II do item 
5.1. deste Edital:

a) comprovante de renda, ou de declaração, por escrito, da 
condição de desempregado.

OBS: O candidato deverá apresentar os documentos origi-
nais bem como as respectivas cópias para conferência e entrega 
das mesmas, para posterior análise. As cópias apresentadas não 
serão devolvidas.

5.3. O candidato que tiver interesse na redução da taxa de 
inscrição, deverá se inscrever nos dois primeiros dias do período 
de inscrição.

5.4. O recebimento dos documentos comprobatórios será 
procedido pela Seção Técnica de Comunicações da Unidade, 
após verificação da autenticidade da documentação apresen-
tada, serão encaminhados à Seção Técnica de Desenvolvimento 
e Administração de Recursos Humanos - STDARH para análise.

5.5. O deferimento ou indeferimento das solicitações de 
redução de taxa de inscrição será disponibilizado no local das 
inscrições no dia 18-1-2016, a partir das 10:00 horas e, no caso 
de indeferimento, o prazo para interposição de recurso será de 
02 (dois) dias contando a data de divulgação.

6. DEFERIMENTO E INDEFERIMENTO DE INSCRIÇÕES

A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA garante a autenticidade deste documento
quando visualizado diretamente no portal www.imprensaoficial.com.br
quinta-feira, 14 de janeiro de 2016 às 02:42:31.
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11.6. Não haverá devolução de importância paga, ainda que 
maior ou em duplicidade, nem isenção total de pagamento do 
valor da taxa de inscrição, seja qual for o motivo alegado, exceto 
nos casos em que o concurso público não se realizar.

11.7. É de responsabilidade do candidato acompanhar 
todas as publicações no DOE, referente ao presente concurso.

11.8. O curriculum Lattes documentado ficará à disposição 
dos candidatos durante o prazo de validade deste concurso. 
Após este prazo, se não retirado, será descartado.

11.9. Os questionamentos relativos a casos omissos ou 
duvidosos serão julgados pela comissão examinadora.

11.10. A inscrição implicará no conhecimento deste Edital e 
no compromisso de aceitação das condições do concurso, aqui 
estabelecidas.

11.11. O candidato será responsável por qualquer erro, 
omissão e pelas informações prestadas no ato da inscrição.

11.12. O candidato que prestar declaração falsa, inexata 
ou, ainda, que não satisfaça a todas as condições estabelecidas 
neste Edital, terá sua inscrição cancelada, e em consequência, 
anulados todos os atos dela decorrentes, mesmo que aprovado 
e que o seja constatado posteriormente.

11.13. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais atua-
lizações ou retificações, enquanto não consumada à providência 
ou evento que lhes disser respeito, circunstância que será men-
cionada em Edital ou Aviso a ser publicado no DOE.

Anexo I
PROGRAMA
1. Princípios gerais do preparo dental
2. Cimento de ionômero de vidro
3. Diagnóstico das lesões de cárie em Dentística
4. Análise dos movimentos mandibulares
5. Utilização do amálgama em Dentística
6. Sistemas adesivos dentais
7. Diagnóstico e plano de tratamento em dentística
8. Restaurações estéticas diretas em dentes anteriores
9. Proteção do complexo dentino-pulpar
10. Clareamento dental
11. Restaurações estéticas diretas em dentes posteriores
12. Controle da umidade do campo operatório em Den-

tística
13. Facetas estéticas diretas
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Proc.023/2006-CSJC)

 CAMPUS DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

 Instituto de Biociências, Letras e Ciências 
Exatas
 Deliberação ad referendum da Congregação de 11 de 

janeiro de 2016.
Dispõe sobre o deferimento de inscrição.
Tendo em vista o inciso VI do artigo 48 do Estatuto da 

UNESP, a aprovação do Departamento de Química e Ciências 
Ambientais e a urgência que o processo requer, APROVO, ad 
referendum da Congregação, o DEFERIMENTO da inscrição de 
Angelica Rodrigues de Souza Silva, R.G. 33.749.176-8, candidata 
ao concurso público de Provas e Títulos para contratação de 
01 (um) PROFESSOR SUBSTITUTO, por prazo determinado, em 
caráter emergencial para atender excepcional interesse público, 
no período relativo ao primeiro semestre letivo de 2016 e pelo 
prazo máximo de 5 meses, em 12 horas semanais de trabalho, 
sob o regime jurídico da CLT e LC, no conjunto de disciplinas 
“Bioquímica I” e “Bioquímica Industrial”, junto ao Departamen-
to de Química e Ciências Ambientais.

(Proc. 2132/2015-CSJRP).
 Edital n° 17/2016-CSJRP – Proc. 2132/2015-CSJRP
A Seção Técnica de Desenvolvimento e Administração de 

Recursos Humanos do Instituto de Biociências, Letras e Ciências 
Exatas da UNESP Câmpus de São José do Rio Preto, CONVOCA, 
os candidatos abaixo relacionados, inscritos no concurso públi-
co para a contratação em caráter emergencial, para atender 
excepcional interesse público, no período relativo ao 1° semestre 
letivo de 2016 e pelo prazo máximo de 5 meses, de 01 (um) PRO-
FESSOR SUBSTITUTO, sob o regime jurídico da CLT e LC, junto ao 
Departamento de Química e Ciências Ambientais, no conjunto 
de disciplinas: “Bioquímica I” e “Bioquímica Industrial”, para 
provas a serem realizadas nos dias 27, 28 e 29 de janeiro de 
2016, com início às 8h30 do primeiro dia mencionado, nas 
dependências da Sala de Reuniões do citado Departamento, sito 
à Rua Cristóvão Colombo, 2265, Jardim Nazareth.

das mesmas, para posterior análise. As cópias apresentadas não 
serão devolvidas.

5.3. O candidato que tiver interesse na redução da taxa de 
inscrição, deverá se inscrever nos 02 (dois) primeiros dias do 
período de inscrição.

5.4. O recebimento dos documentos comprobatórios será 
procedido pela Seção Técnica de Comunicações da Unidade, 
após verificação da autenticidade da documentação apresen-
tada, serão encaminhados à Seção Técnica de Desenvolvimento 
e Administração de Recursos Humanos - STDARH para análise.

5.5. O deferimento ou indeferimento das solicitações de 
redução de taxa de inscrição será disponibilizado no site http://
www.ict.unesp.br/#!/concursos/docentes/, no terceiro dia do 
período de inscrição, a partir das 10:00 horas e, no caso de 
indeferimento, o prazo para interposição de recurso será de 03 
(três) dias contando a data de divulgação.

6. DEFERIMENTO E INDEFERIMENTO DE INSCRIÇÕES
6.1. Será publicada, no Diário Oficial do Estado - DOE, Poder 

Executivo - Seção I, a relação dos candidatos que tiveram suas 
inscrições indeferidas por não se enquadrarem nas exigências 
estabelecidas no presente edital.

6.2. O candidato poderá requerer, no prazo de 02 (dois) dias 
úteis, contados da data da publicação a que se refere o item 
anterior, reconsideração quanto ao indeferimento de sua inscri-
ção, que será apreciada pela Congregação no prazo máximo de 
05 (cinco) dias úteis, contados a partir do prazo final de recurso.

7. PROVAS, AVALIAÇÃO E JULGAMENTO
7.1. O concurso constará de:
7.1.1. Prova de títulos (peso 2) - Julgamento do Curriculum 

Lattes conforme os critérios descritos no item 8.1.
- A nota final da prova de títulos poderá variar de 0 a 10.
7.1.2. Prova didática (peso 1) (constará de aula teórica em 

nível de graduação, com duração de no mínimo 40 minutos 
e no máximo de 60 minutos, sobre tema a ser sorteado, com 
24 horas de antecedência de uma lista organizada pela Banca 
Examinadora a partir do programa do concurso, na presença dos 
candidatos. O candidato será desclassificado se não atingir ou 
ultrapassar o tempo acima mencionado. A prova será avaliada 
segundo os critérios descritos no item 8.2.

- Os candidatos deverão se apresentar para o sorteio do 
tema da prova didática, assim como da sequência de apresen-
tação das aulas pelos candidatos, no dia: 01-02-2016 (segunda-
feira) às 9h, no Departamento de Odontologia Restauradora do 
Instituto de Ciência e Tecnologia do Campus de São José dos 
Campos, à Avenida Engenheiro Francisco José Longo, nº 777, 
São José dos Campos (SP). Somente um tema será sorteado para 
todos os candidatos;

- Data da prova didática: 02-02-2016 (terça-feira) às 9h, na 
sala V do Instituto de Ciência e Tecnologia do Campus de São 
José dos Campos, à Avenida Engenheiro Francisco José Longo, nº 
777, São José dos Campos (SP);

- A banca examinadora atribuirá nota de 0 a 10.
7.2. O programa e bibliografia do concurso constam do 

Anexo I do Presente Edital.
8. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
Serão utilizados os seguintes critérios de avaliação:
8.1. Prova de títulos – peso 2
a) Formação (até 2 pontos): Especialização em Dentística 

(comprovada por diploma emitido por instituição de ensino, 
com apresentação de monografia. Não será considerado apenas 
o registro como especialista no CRO, em virtude da realização 
de curso de mestrado ou doutorado), Mestrado em Dentística, 
Doutorado em Dentística, Pós-doutorado finalizado, Tempo de 
estágios em instituições de ensino, Estágio Sanduiche durante 
o curso de doutorado, Participação em cursos e palestras como 
ouvinte, participação em congressos como ouvinte.

b) Ensino (até 2 pontos): Tempo em experiência docente 
como professor de curso de graduação e/ou pós-graduação em 
entidade de ensino superior, Aulas, cursos e palestras ministra-
das, Estágio docência (tempo), Orientação ou Co-orientação 
de alunos.

c) Atividades científicas (até 2 pontos): Apresentação de tra-
balhos em congressos com publicação de resumos (o candidato 
deve ter participado do evento e ter sido a pessoa a apresentar o 
trabalho), Artigos completos publicados em periódicos com clas-
sificação A1, A2, B1, B2, B3 e B4 segundo o Qualis CAPES mais 
recente, com maior peso para os de classificação mais elevadas. 
Não serão considerados artigos aceitos para publicação, e que 
ainda não tenham sido efetivamente publicados.

d) Experiência clínica (até 3 pontos) - Tempo de experiência 
profissional como cirurgião-dentista, diretamente atuante no 
atendimento de pacientes, comprovada por vínculo empregatício 
em clínicas odontológicas, serviço público, ou como proprietário 
ou sócio em consultório odontológico particular. As comprova-
ções do efetivo exercício profissional devem ser certificadas pela 
apresentação de documentos oficiais, expedidos exclusivamente 
por agências do governo, como por exemplo carteira de trabalho 
registrada, registro de consultório em prefeituras, alvarás, guias 
de recolhimento de ISS ou documentos equivalentes, a serem 
analisados pela banca examinadora. Não serão aceitos como 
comprovantes de experiência profissional guias de recolhimento 
do INSS.

e) Outras atividades correlatas com o conjunto de discipli-
nas deste concurso (até 1 ponto).

8.2. Prova didática – peso 1
Durante a apresentação da aula, serão avaliados pela banca 

examinadora os seguintes aspectos:
a) Domínio teórico e conceitual do assunto (até 3,0 pontos)
b) Planejamento, organização e desenvolvimento da aula 

(até 3,0 pontos)
c) Clareza expositiva (até 1,5 pontos)
d) Uso adequado dos recursos didáticos utilizados (até 

1,0 ponto)
e) Adequação do tema para a graduação (até 1,0 ponto)
f) Adequação da bibliografia utilizada (até 0,25 ponto)
g) Adequação do roteiro de aula (até 0,25 pontos)
9. HABILITAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO E DESEMPATE
9.1. Serão considerados aprovados os candidatos que 

obtiverem média final igual ou superior a 07 (sete), atribuídas 
por, pelo menos, 02 (dois) membros da comissão examinadora.

9.2. A ordem de classificação dos candidatos aprovados 
será estabelecida em função da maior média final obtida.

9.3. Em caso de igualdade da pontuação final, serão aplica-
dos, sucessivamente, os seguintes critérios de desempate:

com idade igual ou superior a 60 anos, nos termos da Lei 
Federal 10.741/2003, entre si e frente aos demais, sendo que 
será dada preferência ao de idade mais elevada;

- - maior média na Prova Didática
- - maior pontuação na Prova de Títulos.
10. CONTRATAÇÃO
10.1. Os candidatos classificados em primeiro e segundo 

lugares serão contratados, em 12 horas semanais de trabalho, 
sob o regime jurídico da CLT e legislação complementar.

10.2. O contrato de trabalho poderá ser prorrogado, uma 
única vez, por igual período, mediante autorização do Reitor.

11. DISPOSIÇÕES GERAIS:
11.1. O resultado final do concurso público será publicado 

no DOE, Poder Executivo - Seção I.
11.2. Caberá recurso à Congregação, sob os aspectos formal 

e legal, no prazo de 03 (três) dias úteis, contados da data de 
publicação do resultado final do concurso. A Congregação terá 
o prazo de 05 (cinco) dias úteis para responder o recurso impe-
trado, a contar do prazo final para recurso.

11.3. O resultado final do concurso público será homologa-
do pela Congregação da Unidade Universitária.

11.4. Será eliminado do concurso público o candidato que 
não comparecer no local da prova no horário estabelecido.

11.5. A validade deste concurso será a partir da data de 
publicação no DOE da homologação até o final do semestre 
letivo.

 CAMPUS DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

 Instituto de Ciência e Tecnologia
 EDITAL Nº 005/2016 – STDARH/CSJC
Acham-se abertas, nos termos do Despacho nº 650/2015-

PRAd de 18/11/2015, publicado em 19/11/2015 e com base nas 
Resoluções UNESP nº 29/2015, 89/2003 e alterações posteriores, 
as inscrições ao concurso público de Provas e Títulos para con-
tratação de 02 (dois) PROFESSORES SUBSTITUTOS, por prazo 
determinado, em caráter emergencial para atender excepcional 
interesse público, no período relativo ao 1º semestre letivo de 
2016, em 12 horas semanais de trabalho, sob o regime jurídico 
da CLT e legislação complementar, no conjunto de disciplinas 
de Dentística I, Dentística II, Oclusão e Escultura Dental, junto 
ao Departamento de Odontologia Restauradora do Instituto de 
Ciência e Tecnologia do Câmpus de São José dos Campos.

O contratado deverá ministrar aulas nos períodos diurno e/
ou noturno, dependendo das necessidades do Departamento.

1. REMUNERAÇÃO
1.1. O salário de Professor Substituto é de R$ 1.795,81, 

correspondente à referência MS-3-1, 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 titulação 
acadêmica superior após a assinatura do contrato, esta não será 
considerada para fins de aumento salarial.

2. INSCRIÇÕES
2.1. As inscrições serão recebidas, em dias úteis, no período 

de 18/01/2016 à 22/01/2016 no horário das 09:00 às 11:00 
horas e das 14:00 as 16:00 horas, na Seção Técnica de Comuni-
cações, sito à Avenida Engenheiro Francisco José Longo, nº 777, 
Bairro: Jardim São Dimas – São José dos Campos.

2.2. O candidato que tiver interesse na redução da taxa 
de inscrição deverá se inscrever nos 02 (dois) primeiros dias do 
período de inscrição, satisfeitas as exigências do item 5.

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

3. CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO
3.1. Poderão inscrever-se graduados em curso superior 

de Odontologia que tenham, no mínimo, título de Doutor em 
Dentística. A qualificação necessária à inscrição para o concurso 
será demonstrada por estudos, em nível de graduação e pós-gra-
duação, 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, aten-
dendo 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 recomen-
dados 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 regis-
trados por universidades que possuam cursos de pós-graduação 
recomendados pela CAPES e autorizados pelo Conselho Nacio-
nal de Educação (CNE).

3.2. O diploma de doutorado deve ter sido obtido na área 
de Dentística, que é objeto do concurso.

3.3. O candidato estrangeiro poderá inscrever-se no con-
curso 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 de visto temporário.

3.4. Não registrar antecedentes criminais.
3.5. Estar com o CPF regularizado.
4. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A INSCRIÇÃO
4.1. Requerimento dirigido ao Diretor da Unidade, dispo-

nível no site http://www.ict.unesp.br/#!/concursos/docentes/, 
indicando nome completo, número da cédula de identidade, data 
de nascimento, filiação, naturalidade, estado civil, residência, 
profissão e endereço eletrônico, instruindo-o com os seguintes 
documentos, cópias simples:

4.1.1. cédula de identidade e no caso de candidato estran-
geiro: cédula de identidade de estrangeiro com visto temporário 
e na falta desta, o passaporte;

4.1.2. comprovante de estar em dia com as obrigações 
militares, quando do sexo masculino;

4.1.3. comprovante de estar quite com a Justiça Eleitoral;
4.1.4. comprovante de graduação em curso superior de 

Odontologia, bem como de ser portador do título de Doutor ou 
cópia da ata de defesa da tese, condicionada a apresentação do 
título homologado, na ocasião da contratação.

4.2. Os candidatos deverão apresentar comprovante de 
recolhimento da taxa de inscrição, no valor de R$ 79,00 (setenta 
e nove reais) efetuado na Seção Técnica de Finanças.

4.3. Curriculum Lattes das atividades realizadas, em 02 
(duas) vias, sendo uma delas devidamente documentada (inclu-
sive com o histórico escolar - graduação e pós-graduação do 
candidato) no qual sejam indicados os trabalhos publicados 
e todas as demais informações que permitam cabal avaliação 
do mérito do candidato. A cópia impressa dos documentos 
comprobatórios devem ser apresentados na mesma sequência 
em que são citados no currículo Lattes, ou seja, seguindo todos 
os tópicos originais do currículo Lattes (Dados pessoais, For-
mação acadêmica/titulação, Formação complementar, .... etc). 
Na sequência de apresentação dos documentos comprovantes 
impressos, entre cada tópico, uma folha em branco constando 
o nome do tópico deve ser inserida. Dentro de cada tópico, os 
documentos devem ser numerados no canto superior direito, 
conforme a sequência de apresentação no currículo. No caso de 
alguns tópicos do currículo, que não possuem uma numeração 
própria, essa deverá ser criada após a impressão do mesmo, 
escrevendo-se à mão diretamente no papel, no lado esquerdo do 
item. O currículo Lattes e os documentos comprobatórios devem 
estar encadernados juntos.

4.4. Declaração a ser preenchida e assinada (disponível no 
site http://www.ict.unesp.br/#!/concursos/docentes/)

4.5. No caso de inscrição por procuração devem ser apre-
sentados os documentos de mandato, de identidade do procura-
dor e cópia simples daqueles relacionados nos itens 4.1. ao 4.3.

4.6. O candidato estrangeiro fica dispensado das exigências 
contidas nos subitens 4.1.2 e 4.1.3.

5. REDUÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO – LEI 12.782/2007
5.1. A redução do valor da taxa de inscrição, correspondente 

a 50% (cinqüenta por cento), será concedida aos candidatos 
interessados que atendam, CUMULATIVAMENTE, os seguintes 
requisitos:

I - sejam estudantes, assim considerados os que se encon-
trem regularmente matriculados em curso superior, em nível de 
graduação ou pós-graduação.

II - percebam remuneração, mensal, inferior a 02 (dois) 
salários mínimos, ou estejam desempregados.

5.2. A concessão da redução ficará condicionada à apresen-
tação, pelo candidato, no ato da inscrição:

I - quanto à comprovação da condição de estudante, de um 
dos seguintes documentos:

a) certidão ou declaração, expedida por instituição de ensi-
no pública ou privada;

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

II - quanto às circunstâncias previstas no inciso II do item 
5.1. deste Edital:

a) comprovante de renda, ou de declaração, por escrito, da 
condição de desempregado.

OBS: O candidato deverá apresentar os documentos origi-
nais bem como as respectivas cópias para conferência e entrega 

11. DISPOSIÇÕES GERAIS:
11.1. Quando os prazos previstos para inscrição e/ou recur-

so terminarem em sábado, domingo, feriado ou dia em que não 
houver expediente ou que o expediente for encerrado antes do 
horário normal, estes ficarão automaticamente prorrogados até 
o primeiro dia útil subseqüente.

11.2. O resultado final do concurso será publicado no Diário 
Oficial do Estado - DOE - Poder Executivo - Seção I.

11.3. Caberá recurso à Congregação, sob os aspectos formal 
e legal, no prazo de 03 (três) dias úteis, contados da data de 
publicação do resultado final do concurso. A Congregação terá 
o prazo de 05 (cinco) dias úteis para responder o recurso impe-
trado, a contar do prazo final para recurso.

11.4. O resultado final do concurso público será homologa-
do pela Congregação da Unidade Universitária.

11.5. Será eliminado do concurso público o candidato que 
não comparecer na sala ou local de sorteio/prova no horário 
estabelecido.

11.6. A validade deste concurso será a partir da data de 
publicação no DOE da homologação até o final do semestre letivo.

11.7. Não haverá devolução de importância paga, ainda que 
maior ou em duplicidade, nem isenção total de pagamento do 
valor da taxa de inscrição, seja qual for o motivo alegado, exceto 
nos casos em que o concurso público não se realizar.

11.8. É de responsabilidade do candidato acompanhar 
todas as publicações no DOE, referente ao presente concurso.

11.9. O currículo documentado ficará à disposição dos can-
didatos durante o prazo de validade deste concurso. Após este 
prazo, se não retirado, será descartado.

11.10. Os questionamentos relativos a casos omissos ou 
duvidosos serão julgados pela comissão examinadora.

11.11. A inscrição implicará no conhecimento deste Edital e 
no compromisso de aceitação das condições do concurso, aqui 
estabelecidas.

11.12. O candidato será responsável por qualquer erro, 
omissão e pelas informações prestadas no ato da inscrição.

11.13. O candidato que prestar declaração falsa, inexata 
ou, ainda, que não satisfaça a todas as condições estabelecidas 
neste Edital, terá sua inscrição cancelada, e em conseqüência, 
anulados todos os atos dela decorrentes, mesmo que aprovado 
e que o seja constatado posteriormente.

11.14. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais atua-
lizações ou retificações, enquanto não consumada à providência 
ou evento que lhes disser respeito, circunstância que será men-
cionada em Edital ou Aviso a ser publicado no DOE.

(Processo 2704/2015-FCT)
ANEXO I – PROGRAMA DO CONCURSO
1. - As escalas do edifício e suas relações com o desenho 

urbano.
2. - O papel do arquiteto na produção da cidade contem-

porânea.
3. - Conceitos e metodologias do projeto arquitetônico e 

urbano. A Metodologia de projeto em sua abordagem didático-
pedagógica.

4. - Embasamento teórico-prático para intervenções urba-
nas em áreas urbanas deterioradas.

5. - A estruturação das formas e a organização do espaço 
urbano.

6. - A tecnologia como raciocínio sobre a forma arquite-
tônica.

7. - A sustentabilidade na concepção/produção do projeto 
arquitetônico e urbano.

8. - O papel das novas mídias de representação gráfica/
virtual no processo de concepção do projeto arquitetônico e 
urbano.

9. - O papel da história e do repertório arquitetônico/urbano 
para as intervenções arquitetônicas contemporâneas.

10. Percepção e concepção do espaço e do projeto arqui-
tetônico.
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