cpf e-cpf e-cpf e-cpf e-cpf e-c
npj e-cnpj e-cnpj e-cnpj e-cnp
222 – São Paulo, 129 (127)

Diário Oficial Poder Executivo - Seção I

Certiﬁcação Digital
Imprensa Oﬁcial
Sua assinatura reconhecida em
qualquer lugar do mundo.
t 4VCTUJUVJÎÍPEPTEPDVNFOUPTFN
QBQFMQFMPFRVJWBMFOUFFMFUSÙOJDP
DPOTFSWBOEPTVBWBMJEBEFKVSÓEJDB

t "TTJOBUVSBEJHJUBMEFEPDVNFOUPT
t 5SBOTBÎÜFTFMFUSÙOJDBTTFHVSBT
t "EFRVBÎÍPËTFYJHÐODJBTEB3FDFJUB
'FEFSBM

t &NJTTÍPEFQSPDVSBÎÜFTFMFUSÙOJDBT
EFRVBMRVFSMVHBSEPNVOEP

Imprensa Oﬁcial, certiﬁcadora oﬁcial

do Governo do Estado de São Paulo.

www.imprensaoﬁcial.com.br

SAC

0800 01234 01

N° 54.264 de 23 de abril de 2009 cuja comprovação deverá ser
entregue quando da convocação para admissão.
6. Possuir os requisitos estabelecidos no item II do presente
edital.
IV - Das inscrições
1. A inscrição deverá ser feita na área de Recursos Humanos
- RH da Biblioteca Central Cesar Lattes, localizado à Rua Sérgio
Buarque de Holanda, 421 – Campus UNICAMP - Cidade Universitária – “Zeferino Vaz”, Barão Geraldo - Campinas - SP, no
período de 10/07/2019 a 19/07/2019, nos dias úteis, no horário
compreendido entre 09h às 12h e 14h às 16h.
2. No ato da inscrição deverão ser entregues os seguintes
documentos:
a) - Currículo atualizado;
b) - Cópias de documento de identidade e CPF;
c) - Cópias de documentos que comprovem os requisitos
estabelecidos no item II, subitens 1.a e 1.b do presente edital.
3. No ato da inscrição, os interessados receberão o protocolo de sua participação.
4. Os documentos entregues para a inscrição não serão
conferidos no ato da inscrição.
5. A inscrição deve ser realizada pelo próprio interessado ou
por terceiro, desde que acompanhado de procuração.
V – Das avaliações
1. O Processo Seletivo Público - Temporário constará
das seguintes etapas: Prova Escrita Objetiva (eliminatória
e classificatória) e Prova Escrita Dissertativa (eliminatória e
classificatória).
2. A(s) Prova(s) Escrita(s) versará(ão) sobre conteúdo programático constante no anexo I do presente edital.
3. Somente participarão da(s) Prova(s) Escrita(s) os candidatos cuja documentação que comprove os requisitos estabelecidos no item IV, subitem 2, tenha sido validada pela comissão
examinadora.
4. A(s) Prova(s) Escrita(s) será(ão) avaliada(s) na escala de
0 a 10, sendo considerado habilitado o candidato que obtiver
nota igual ou superior a 06 (seis) na Prova Escrita Objetiva e a
06 (seis) na Prova Escrita Dissertativa.
5. A Prova Escrita Dissertativa será aplicada na mesma data
da Prova Escrita Objetiva a todos os candidatos que tiveram
suas inscrições confirmadas, mas somente será corrigida a Prova
Escrita Dissertativa dos candidatos habilitados na Prova Escrita
Objetiva com nota igual ou superior a 06 (seis).
6. A aplicação da(s) Prova(s) Escrita(s) poderá ocorrer em
dias úteis, sábados e domingos.
7. A confirmação das inscrições dos candidatos habilitados
para participarem da(s) Prova(s) Escrita(s) acontecerá juntamente com a divulgação da data, horário e local de realização
da(s) mesma(s).
8. A divulgação do horário e local de realização da(s)
Prova(s) Escrita(s), bem como a confirmação da data, será feita
em 01/08/2019 no Portal DGRH (www.dgrh.unicamp.br). A data
provável para a realização da(s) Prova(s) é 15/08/2019.
9. As questões da Prova Escrita Objetiva serão do tipo
múltipla escolha. O candidato deverá assinalar com caneta as
respostas na Folha de Respostas, que será o único documento
válido para correção da Prova. O preenchimento da Folha de
Respostas será de inteira responsabilidade do candidato, que
deverá proceder em conformidade com as instruções específicas
contidas nos cadernos de questões.
10. A Prova Escrita Dissertativa deve ser manuscrita e em
letra legível.
11. As Folhas de Respostas não poderão ser assinadas e
rubricadas em outros locais que não sejam os apropriados, e
nem conter qualquer palavra ou marca que as identifique, sob
pena de anulação das Provas.
12. Os candidatos deverão comparecer ao local da(s)
Prova(s) Escrita(s) com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos à hora estabelecida para seu início, munidos de lápis, caneta
azul ou preta e borracha, e somente será admitido à(s) Prova(s)
o candidato que exibir, no ato, documento de identidade original
com foto. Não serão aceitos documentos ilegíveis, não identificáveis e/ou danificados.
13. Não será admitido o ingresso de candidato no local de
realização da(s) Prova(s) Escrita(s) após o horário fixado para
o seu início.
14. Durante a realização da(s) Prova(s) Escrita(s) não será
permitido o uso de BIP de mensagens, telefone celular ou
similares.
15. Será eliminado do Processo Seletivo Público - Temporário o candidato que:
a) - Agir com descortesia em relação aos examinadores e
seus auxiliares ou autoridades presentes;
b) - For surpreendido durante a realização da(s) Prova(s)
Escrita(s) comunicando-se com outro candidato, ou utilizando-se
de livros, notas ou impressos não permitidos;
c) - Deixar de atender a qualquer das convocações da
Universidade.
16. Não haverá segunda chamada para nenhuma das
Provas ou entrega da documentação, seja qual for o motivo
alegado.
17. Não serão dadas, por telefone, informações a respeito
de datas, locais e horários de realização da(s) Prova(s) Escrita(s).
O candidato deverá observar rigorosamente os editais e os
comunicados a serem divulgados na forma do item V, subitem
7 e 8.
18. O não comparecimento à(s) Prova(s) Escrita(s) ou
ainda a não apresentação da documentação solicitada excluirá
o candidato automaticamente do Processo Seletivo Público Temporário.
19. A nota final corresponderá à média aritmética dos pontos obtidos em cada uma das Provas.
20. Os candidatos habilitados serão classificados de acordo
com a nota final.
21. Em caso de empate na classificação, terá preferência,
sucessivamente:
a) - O candidato de maior idade, considerando os candidatos com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, conforme
parágrafo único do artigo 27 do Estatuto do Idoso;
b) - O candidato que obtiver maior nota na Prova Escrita
Dissertativa;
c) - Persistindo o empate, terá preferência o candidato de
maior idade.
22. O resultado da(s) Prova(s) Escrita(s) e o resultado final
do Processo Seletivo Público - Temporário serão publicados no
Diário Oficial do Estado, no Portal DGRH (www.dgrh.unicamp.
br), em data a ser divulgada quando da realização da(s) Prova(s)
Escrita(s).
23. A homologação do Processo Seletivo Público - Temporário se dará com a publicação do edital de resultado final no
Diário Oficial do Estado.
VI – Dos procedimentos da contratação
1. A convocação para contratação obedecerá à rigorosa
ordem de classificação dos candidatos, que serão convocados
através de edital a ser publicado no Diário Oficial do Estado.
2. O candidato deverá:
a) - Gozar de boa saúde física e mental, estando apto sem
qualquer restrição no exame médico realizado pela Unicamp;
b) - Apresentar os comprovantes das condições estabelecidas nos itens II e III, subitens de 1 a 6 do presente edital;
c) - Apresentar demais documentos necessários conforme
relação solicitada quando da convocação.
3. O candidato não deverá receber proventos de aposentadoria ou remuneração de cargo de emprego ou função pública,
ressalvados os cargos acumuláveis previstos no artigo 37, XVI da
Constituição Federal e Decreto nº 41.915/97.

sábado, 6 de julho de 2019
VII – Disposições finais
1. O não comparecimento às convocações ou ainda a
não apresentação da documentação exigida, automaticamente
excluirão o candidato do Processo Seletivo Público - Temporário.
2. O candidato deverá observar rigorosamente os editais e
os comunicados divulgados.
3. O Processo Seletivo Público - Temporário terá validade de
01 (um) ano, contado a partir da data de publicação do resultado
final, podendo ser prorrogado por igual período a critério da
Divisão de Planejamento e Desenvolvimento / Diretoria Geral de
Recursos Humanos da Unicamp.
4. A participação do candidato no Processo Seletivo Público
- Temporário implicará o conhecimento das presentes instruções
e o compromisso de aceitação das condições estabelecidas no
presente edital.
ANEXO I - PROGRAMA E REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
PROGRAMA
Representação descritiva e temática de artigos de acordo
com o código AACR2; catalogação em formato MARC21.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
CÓDIGO de catalogação anglo americano. Preparado sob a
direção do Joint Steering Committee for Revision of AACR. 2a ed.
rev. 2002. Tradução para a língua portuguesa sob a responsabilidade da FEBAB. São Paulo: FEBAB: Imprensa Oficial do Estado
de São Paulo, 2005.
JIMÉNEZ NOBLEIAS, Cristina; PERIANES RODRÍGUEZ, Antonio. Recuperación y visualización de información en Web of
Science y Scopus: una aproximación práctica. Investigación
Bibliotecológica: Archivonomía, Bibliotecología e Información,
2014, v.28, n.64.
MANZANO, André Luiz N. G. Estudo dirigido de Microsoft Excel 2013. São Paulo, SP: Érica, 2013. 208 p., il. ISBN
9788536504490.
MARC 21: uma tradução e adaptação de MARC 21, Concise
Format for Bibliographic Data da Network Development and
MARC Standards Office Library of Congress (USA). Coautoria de
Margarida M Ferreira. 3. ed. Marilia, SP: Fundepe, 2013. 536 p.
ISBN 9788598176444.
MEY, Eliane Serrão Alves. Não brigue com a catalogação!
Brasília, DF: Briquet de Lemos, 2003. 186p.
REPOSITÓRIO da Produção Científica Intelectual da
UNICAMP:sobre. Universidade Estadual de Campinas. Disponível
em: http://www.repositorio.unicamp.br/
RIBEIRO, Antonia Motta de Castro Memória. Catalogação
de recursos bibliográficos: AACR2R em MARC 21. 4. ed. Brasília,
DF: Edição do Autor, 2009. 1v. (várias paginações), il. + 1 CD-ROM. ISBN 9788590011460.
RONNIE, Fagundes de Brito et al. Guia do usuário do Digital
Object Identifier. Brasília: Instituto Brasileiro de Informação em
Ciência e Tecnologia, 2015. Disponível em: https://www.abecbrasil.org.br/arquivos/Guia_usuario_DOI-online3.pdf.
SAYÃO, Luis Fernando; TOUTAIN, Lídia Maria Batista Brandão. Implantação e gestão de repositórios instituicionais: políticas, memória, livre acesso e preservação. Salvador, BA: EDUFBA,
2009. 365 p. ISBN 9788523206550.

SECRETARIA GERAL
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
FACULDADE DE ENFERMAGEM
EDITAL
Concurso Público de Provas e Títulos, para provimento de
01 (um) cargo de Professor Doutor, nível MS-3.1, em RTP, com
opção preferencial para o RDIP, nos termos do item 2, na área
de Área de Enfermagem em Saúde Mental, nas disciplinas EN
230 - Enfermagem em Saúde Mental I, EN 430 - Enfermagem em
Saúde Mental II, EN 532 – Processo de Cuidar em Enfermagem
Psiquiátrica, EN 280 - Exercício da Enfermagem I e EN 780 Exercício da Enfermagem II, da Faculdade de Enfermagem da
Universidade Estadual de Campinas.
O Concurso de que trata este Edital terá início às 8h00 do
dia 20 de agosto de 2019, com previsão de término em 23 de
agosto de 2019, na Faculdade de Enfermagem, situada na Cidade Universitária “Zeferino Vaz”, Barão Geraldo, Campinas, SP,
com o seguinte calendário fixado para a realização das provas:
CRONOGRAMA
20/08/2019 (terça-feira) FEnf - Unicamp
8h00 - Instalação da Comissão Julgadora, abertura dos
trabalhos e assinatura da lista de presença
A seguir - Conhecimento pelos candidatos do cronograma
dos trabalhos
A seguir - Apresentação da lista de pontos da Prova Escrita
A seguir - Sorteio do Ponto da Prova Escrita (eliminatória)
8h30 - Realização da Prova Escrita (60 minutos para consulta e 02 horas para a prova, provas registradas com tinta e
manuscritas)
13h00 - Correção da Prova Escrita
21/08/2019 (quarta-feira) FEnf – Unicamp
8h00 - Divulgação, em sessão pública, do resultado da
Prova Escrita;
Sorteio dos grupos da Prova Didática (A,B,C, se necessário)
8h15 - Sorteio do Ponto da Prova Didática do grupo A (só
poderão participar da prova Didática os candidatos aprovados
na Prova Escrita) *
8h30 - Prova de Títulos dos candidatos aprovados na Prova
Escrita
14h00 - Sorteio do Ponto da Prova Didática do grupo B
22/08/2019 (quinta-feira) FEnf – Unicamp
8h00 - Sorteio do Ponto da Prova Didática do grupo C (se
necessário)
8h15
Presença dos Candidatos do grupo A e assinatura da lista
de presença
Realização da Prova Didática do grupo A ** (Ponto sorteado
21/08/2019, 8h15)
(Ordem de apresentação pública da Prova será por sorteio;
recolhimento dos pendrives ou CD com apresentação, se forem
utilizados na Prova; duração mínima de 50 minutos e máxima
de 60 minutos; vedada a participação dos outros candidatos)
12h30-14h00 - Almoço
14h00
Realização da Prova Didática do grupo B ** (Ponto sorteado
21/08/2019, 14h00)
(Ordem de apresentação pública da Prova será por sorteio;
recolhimento dos pendrives ou CD com apresentação, se forem
utilizados na Prova; duração mínima de 50 minutos e máxima
de 60 minutos; vedada a participação dos outros candidatos)
23/08/2019 (sexta-feira) FEnf – Unicamp
8h00 - Presença dos Candidatos do grupo C e assinatura
da lista de presença
Realização da Prova Didática do grupo C ** (Ponto sorteado
22/08/2019, 8h00)
(Ordem de apresentação pública da Prova será por sorteio;
recolhimento dos pendrives ou CD com apresentação, se forem
utilizados na Prova; duração mínima de 50 minutos e máxima
de 60 minutos; vedada a participação dos outros candidatos)
10h00
Prova pública de Arguição
Presença dos Candidatos e assinatura da lista de presença
(Ordem da Prova será por sorteio; vedada a participação
dos outros candidatos)
12h30-13h30 - Almoço
14h00 - Prova pública de Arguição (vedada a participação
dos outros candidatos)
A seguir - Análise da Prova de Arguição
A seguir - Divulgação dos resultados finais em sessão
pública
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Encerramento dos trabalhos
O cronograma prevê o comparecimento e aprovação na
Prova Escrita de todos os candidatos que tiveram sua inscrição
deferida. Se houver ausência ou eliminação de candidatos na
Prova Escrita, este cronograma poderá ser adequado ao número
de presentes/aprovados.
* Os candidatos sorteados para a apresentação de suas
aulas serão divididos por período em grupos e permanecerão em
uma sala de aula com restrição de portarem material audiovisual
(Telefone celular, computador, tablets) até a apresentação do
último candidato do dia do período.
** Para garantir o período de 24 horas para o preparo da
atividade didática, os candidatos serão sorteados e divididos em
grupos, tanto quanto forem necessários para a apresentação. O
sorteio do ponto do grupo será feito em períodos correspondentes ao da apresentação.
Ex:
Grupo A: 8h00
Grupo B: 14h00
Grupo C: 8h00 (Do dia seguinte ao da apresentação do
Grupo A)
Essa distribuição poderá ser alterada e comunicada aos
candidatos conforme andamento dos trabalhos.
LISTA DE PONTOS PARA PROVA
1. A clínica da enfermagem psiquiátrica e seu contexto para
a consulta de enfermagem.
2. A relação enfermeiro paciente e seus pressupostos teóricos no contexto da clínica da enfermagem psiquiátrica.
3. O processo de cuidar em enfermagem psiquiátrica e sua
interface com o trabalho em equipe.
4. O contexto político da rede de saúde mental e suas
implicações para a enfermagem.
5. Processo de cuidar em enfermagem psiquiátrica para
pacientes com dependência de substâncias psicoativas.
6. Processo de cuidar em enfermagem psiquiátrica para
pacientes com transtornos de pensamento – Psicoses.
7. Processo de cuidar em enfermagem psiquiátrica para
pacientes com transtornos de afeto e humor.
8. O processo de enfermagem e suas implicações para o
trabalho do enfermeiro psiquiátrico.
9. Processo de cuidar em enfermagem nas urgências e
emergências psiquiátricas.
10. Exame do estado mental e sua aplicação no processo de
enfermagem psiquiátrica.
A Comissão Julgadora estará constituída pelos Professores
Doutores: Titulares: Amilton dos Santos Junior, Lucilene Cardoso,
Sônia Regina Zerbetto, Cintia Nasi e Edilaine Cristina da Silva
Gherardi Donato. Suplentes: Karina Diniz Oliveira e Jeferson
Rodrigues.
Ficam, pelo presente Edital, convocados os Membros da
Comissão Julgadora e os candidatos inscritos, Ana Paula Rigon
Francischetti Garcia, Carolina Luiza Bernardes, Caroline Figueira
Pereira, Cláudia Furia Cesar, Danielle Satie Kassada, Heloisa
Garcia Claro Fernandes, Jussara Carvalho dos Santos, Letícia
Yamawaka de Almeida, Renata Marques de Oliveira e Thiago
da Silva Domingos.
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
FACULDADE DE ENGENHARIA CIVIL, ARQUITETURA E
URBANISMO
EDITAL
Concurso Público de Provas e Títulos, para provimento de
um cargo de Professor Doutor, nível MS-3.1 em RTP, com opção
preferencial para o RDIDP, nas áreas de Concreto Armado e
Concreto Protendido, nas disciplinas CV714 – Estruturas de
Concreto Armado I, CV814 – Estruturas de Concreto Armado II e
CV811 - Estruturas de Concreto Protendido I, do Departamento
de Estruturas da Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e
Urbanismo da Universidade Estadual de Campinas.
O concurso de que trata este Edital terá início às 08h00 do
dia 12 de agosto de 2019, e será realizado nas dependências
da Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo
da UNICAMP, nas salas da Congregação, CA-24 e Sala 09 de
Informática, situadas à Rua Saturnino de Brito, 224, na Cidade
Universitária “Zeferino Vaz”, Barão Geraldo, Campinas/SP, com o
seguinte calendário fixado para a realização das provas:
12/08/2019
08h00 – Abertura do Concurso
08h30 – Prova Escrita (eliminatória)
15h30 – Correção da Prova Escrita, sendo proclamado o
resultado ao término dos trabalhos.
13/08/2019
08h30 – Divulgação da Lista de 10 pontos para a Prova
Didática. Sorteio do Ponto para a Prova Didática e da ordem dos
candidatos nas Provas Didática e de Arguição.
09h30 – Prova de Títulos
14/08/2019
09h00 Prova Didática
15/08/2019
08h00 – Prova de Arguição
15h30 – Conclusão dos trabalhos
OBSERVAÇÃO: Este calendário prevê o comparecimento de
todos os candidatos na abertura do concurso e a aprovação de
todos os candidatos na prova escrita. Caso haja ausência(s) e/ou
eliminação(ões), o calendário será readequado.
A Comissão Julgadora será constituída pelos seguintes
membros: Titulares: Prof. Dr. Armando Lopes Moreno Junior
(FEC-UNICAMP), Presidente, Prof. Dr. Leandro Mouta Trautwein
(FEC-UNICAMP), Prof. Dr. Antonio Carlos dos Santos (UFU), Prof.
Dr. Rafael Alves de Souza (UEM) e Prof. Dr. José Neres da Silva
Filho (UFRN); suplentes: Prof. Dr. Leandro Palermo Junior (FEC-UNICAMP), Prof. Dr. Nilson Tadeu Mascia (FEC-UNICAMP), Prof.
Dr. Guilherme Aris Parsekian (UFSCAR), Prof. Dr. Lorenzo Augusto
Ruschi e Luchi (UFES), Prof. Dr. José Marcio Fonseca Calixto
(UFMG) e Prof. Dr. Gerson Moacyr Sisniegas Alva (UFU).
Ficam, pelo presente Edital, convocados os membros da
Comissão Julgadora e os candidatos inscritos: Thomaz Eduardo
Teixeira Buttignol, Rosilene de Fátima Vieira, Thiago Brazeiro
Carlos, Pablo Augusto Krahl, Nivaldo Benedito Ferreira Campos
e William Alfonso Piñerez Bettin.
No dia 12 de agosto de 2019 os candidatos deverão apresentar-se, às 08h00, na Sala da Congregação da FEC, situada à
Rua Saturnino de Brito, 224, na Cidade Universitária “Zeferino
Vaz”, Barão Geraldo, Campinas/SP.

UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA
UNIDADES UNIVERSITÁRIAS
CAMPUS DE ARARAQUARA
Faculdade de Ciências e Letras
COMUNICADO:
EDITAL Nº 129/2019-FCL/CAr – Resultado e Classificação
Final
O Professor Responsável pela Diretoria da Faculdade de
Ciências e Letras do Campus de Araraquara, TOR-NA PÚBLICO
o resultado e classificação final do Concurso Público de Títulos
e Provas para contratação de 01 (um) Professor Substituto, em
caráter emergencial, para atender excepcional interesse público,
no perío-do relativo ao 2º semestre letivo de 2019, e pelo prazo
máximo de 05 (cinco) meses, no regime jurídico da CLT, em 12
horas semanais de trabalho, junto ao Departamento de Ciências
da Educação, na disciplina: “So-ciologia da Educação II”, objeto
do Edital nº 104/2019 – FCL/CAr, realizado no período de 03 a
04/07/2019, na seguinte conformidade:

Diário Oficial Poder Executivo - Seção I
CANDIDATOS APROVADOS
NOME: ALESSANDRA SANTOS NASCIMENTO – RG:
29.654.038-9 – Média Final: 9,17 – Classificação: 1º
Examinador – Escrita (peso 1) / Títulos (peso 1) / Didática
(peso 2) / Média
Profª Drª Paula Ramos de Oliveira: 9,00 / 10,00 / 9,00 / 9,25
Prof. Dr. Denis Donemeghetti Badia: 9,00 / 10,00 / 9,25 / 9,38
Profª Drª Marilda da Silva: 8,50 / 10,00 / 8,50 / 8,88
NOME: DARBI MASSON SUFICIER – RG: 34.638.275-0 –
Média Final: 7,75 – Classificação: 2º
Examinador – Escrita (peso 1) / Títulos (peso 1) / Didática
(peso 2) / Média
Profª Drª Paula Ramos de Oliveira: 8,00 / 8,75 / 7,50 / 7,94
Prof. Dr. Denis Donemeghetti Badia: 8,00 / 8,75 / 8,00 / 8,19
Profª Drª Marilda da Silva: 6,75 / 8,75 / 6,50 / 7,13
NOME: ANA BEATRIZ FELTRAN MAIA – RG: 43.552.745-9 –
Média Final: 7,33 – Classificação: 3º
Examinador – Escrita (peso 1) / Títulos (peso 1) / Didática
(peso 2) / Média
Profª Drª Paula Ramos de Oliveira: 9,50 / 7,00 / 7,00 / 7,63
Prof. Dr. Denis Donemeghetti Badia: 9,50 / 7,00 / 7,25 / 7,75
Profª Drª Marilda da Silva: 9,50 / 7,00 / 5,00 / 6,63
CANDIDATOS NÃO APROVADOS
Nº / Ordem de Inscrição: 008 – RG: 33.328.648-0 – Média
Final: 2,39
Examinador – Escrita (peso 1) / Títulos (peso 1) / Didática
(peso 2) / Média
Profª Drª Paula Ramos de Oliveira: 3,50 / 5,50 / 1,00 / 2,75
Prof. Dr. Denis Donemeghetti Badia: 3,25 / 5,50 / 0,50 / 2,44
Profª Drª Marilda da Silva: 1,00 / 5,50 / 0,74 / 2,00
CANDIDATOS AUSENTES
Nº / Ordem de Inscrição – RG
002 – 55.644.959-9
003 – 43.084.586-8
004 – 20.801.946
006 – 32.509.783-5
007 – 43.348.562-0
Caberá recurso à Congregação da Unidade Universitária, no
prazo de 05 (cinco) dias úteis, devendo ser pro-tocolado na Seção
Técnica de Comunicações. (Processo nº 477/2019-FCL/CAr.).

Instituto de Química
EDITAL Nº 42/2019 - IQ/CAr
DIVULGAÇÃO DA NOTA DA PROVA OBJETIVA E CLASSIFICAÇÃO PRÉVIA
(CONCURSO PÚBLICO Nº 21/2019 – STDARH - IQ/CAr)
O Diretor da Divisão Técnica Administrativa do Instituto de
Química do Campus de Araraquara, no uso de suas atribuições
legais, DIVULGA aos candidatos inscritos para a função de
Bibliotecário, na condição de Técnico Administrativo Substituto,
a nota da prova objetiva e classificação prévia.
AUSENTES
Nº INSCRIÇÃO - RG
8 - 38.311.547-4
9 - 36.749.853-4
18 - 48.192.259-3
21 - 26.241.290-1
22 - 40.296.526-7
ELIMINADOS
Nº INSCRIÇÃO - RG - LINGUA PORTUGUESA - LEGISLAÇÃO - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - TOTAL PONTOS - NOTA
PROVA OBJETIVA
01 - 49.973.635-7 - 8 - 2 - 6 - 16 - 40,0
06 - 48.975.783-2 - 7 - 1 - 7 - 15 - 37,5
14 - 28.703.671-6 - 6 - 5 - 6 - 17 - 42,5
16 - 41.024.822-8 - 6 - 2 - 9 - 17 - 42,5
17 - 44.612.994-X - 6 - 4 - 8 - 18 - 45,0
HABILITADOS E CLASSIFICADOS
Nº INSCRIÇÃO - NOME - RG - LINGUA PORTUGUESA LEGISLAÇÃO - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - TOTAL PONTOS
- NOTA PROVA OBJETIVA - CLASSIFICAÇÃO PRÉVIA
03 - Ana Clara Gatto - 50.102.733-6 - 8 - 8 - 7 - 23 - 57,50
-9
07 - André Philippe Villanova - 22.597.341-8 - 8 - 7 - 13 28 - 70,00 - 2
11 - Antonio Victor Wolf Tadini - 38.687.229-6 - 9 - 8 - 12
- 29 - 72,50 - 1
23 - Ciro Zanini Cardoso da Silva - 47.213.260-X - 9 - 5 - 9
- 23 - 57,50 - 8
05 - Dayane Onaga Ferreira Machado - 45.955.200-4 - 8 2 - 10 - 20 - 50,00 - 11
04 - Fernanda Gabrielli de Castro - 49.328.415-1 - 9 - 2 - 9
- 20 - 50,00 - 13
10 - Flávia Sanches Silva - 45.907.894-X - 9 - 6 - 10 - 25
- 62,50 - 4
19 - Isis Alfonso Silva Fernandez - 45.688.812-3 - 8 - 4 - 9
- 21 - 52,50 - 10
20 - Marco Antonio Hrastel Carnaz - 6.960.801-5 - 8 - 6 9 - 23 - 57,50 - 7
02 - Mariana Maria Biasioli - 43.708.269-6 - 9 - 4 - 11 24 - 60,00 - 6
12 - Rafael Cacciolari Dalessandro - 37.371.211-X - 8 - 8 9 - 25 - 62,50 - 5
15 - Rafael Pim Baptista - 40.437.199-1 - 10 - 7 - 10 - 27
- 67,50 - 3
13 - Talita Francini da Silva Carvalho - 40.543.967-2 - 7 - 3
- 10 - 20 - 50,00 - 12
E, para que chegue ao conhecimento de todos, é expedido
o presente Edital.
(Proc. nº 286/19 – IQ/CAr)
Araraquara, 05 de julho de 2019.
Salomão Freire Rodrigues e Silva
Diretor Técnico de Divisão
Divisão Técnica Administrativa

CAMPUS DE BOTUCATU
Faculdade de Ciências Agronômicas
EDITAL 35/2019-STDARH-FCA
DIVULGAÇÃO DA COMISSÃO EXAMINADORA
O Diretor da Faculdade de Ciências Agronômicas da Unesp
- Câmpus de Botucatu, DIVULGA a composição da Comissão
Examinadora do concurso público de Provas e Títulos para a contratação de 1 Professor Substituto, por prazo determinado, em
caráter emergencial, para atender excepcional interesse público,
no período relativo ao 2º semestre letivo de 2019, e pelo prazo
de 5 meses, em 12 horas semanais de trabalho, sob o regime
jurídico da CLT e legislação complementar, na área Engenharia,
subáreas de conhecimento Engenharia Química, Engenharia
de Bioprocessos e Biotecnologia, Química e Química Industrial
e na disciplina: Biorreatores: Projetos e Modelagem, junto ao
Departamento de Bioprocessos e Biotecnologia da Faculdade
de Ciências Agronômicas do Câmpus de Botucatu, referente ao
Edital 23/2019-STDARH-FCA.
COMISSÃO EXAMINADORA
Membros Titulares:
Profa. Dra. Sarita Candida Rabelo
Prof. Dr. Rafael Plana Simões
Profa. Dra. Margarida Juri Saeki
Membros Suplentes:
Profa. Dra. Valeria Cristina Rodrigues Sarnighausen
Prof. Dr. William de Melo Silva
Profa. Dra. Andriana Susana Lopes de Oliveira Campanharo
No prazo de até 2 dias úteis após a divulgação da Comissão
Examinadora (não computado o dia da publicação) poderá ser
apresentada, ao Diretor da Unidade, impugnação ao nome de
um ou mais membros, titulares ou suplentes, exclusivamente
para apontar, de forma fundamentada, a existência de causa de
impedimento.(Processo 669/2019-FCA-CB)

Faculdade de Medicina
EDITAL Nº 198/2019- Faculdade de Medicina
Acham-se abertas, nos termos do Despacho nº 132/2018 RUNESP de 27/11/2018, publicado em 29/11/2018 e com base
na Resolução UNESP nº 58/2018, as inscrições do concurso
público de Provas e Títulos para contratação de 02 PROFESSORES SUBSTITUTOS, por prazo determinado, em caráter emergencial, para atender excepcional interesse público, no ano letivo de
2019, em 12 horas semanais de trabalho, sob o regime jurídico
da CLT e legislação complementar, na área medicina, sub-área
de conhecimento Ginecologia e Obstetrícia e na disciplina/conjunto de disciplinas: Semiologia em Ginecologia e Obstetrícia,
Ginecologia e Obstetrícia I e Ginecologia e Obstetrícia II, junto
ao Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da Faculdade de
Medicina do Câmpus de Botucatu.
O contratado deverá exercer as atividades de docência em
cursos de graduação nos períodos diurno e/ou noturno, dependendo das necessidades do Departamento.
1. REMUNERAÇÃO
1.1. O salário de Professor Substituto é de R$ 880,94, correspondente à referência MS-1, em 12 horas semanais, acrescido
de benefícios regulamentados internamente.
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 via internet, no seguinte
endereço eletrônico: https://inscricoes.unesp.br/ ou na página
da Faculdade de Medicina de Botucatu, em concursos, Recursos
Humanos. O candidato deverá preencher o formulário eletrônico, e realizar o pagamento por transferência bancária ou
depósito identificado, da taxa prevista no edital, no período de
10/07/2019 a 31/07/2019.
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.
3. CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO
3.1. Poderão inscrever-se graduados em curso superior
em Medicina que tenham, no mínimo, Residência Médica em
Ginecologia e Obstetrícia. A qualificação necessária à inscrição
para o concurso será demonstrada por estudos, em nível de
graduação, na área, subárea 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. Outras exigências quanto à formação e a experiência:
Residência Médica em Ginecologia e Obstetrícia
3.3. O candidato estrangeiro poderá inscrever-se no concurso público com passaporte, entretanto, por ocasião da
contratação deverá comprovar, ser portador de visto permanente
ou 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.
4. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A INSCRIÇÃO
4.1 Para a confirmação da inscrição o candidato deverá
apresentar os seguintes documentos descritos nos itens 4.1.1 a
4.1.7, em envelope lacrado, pessoalmente ou por intermédio de
procurador regularmente constituído ou via postal, até o último
dia do prazo para inscrição, na Seção Técnica de Comunicações
da Faculdade de Medicina do Câmpus de Botucatu.
4.1.1 formulário de inscrição devidamente preenchido
(obtido no item 2.1) e assinado, 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 frente e verso
4.1.2. cédula de identidade e no caso de candidato estrangeiro: cédula de identidade de estrangeiro com visto temporário
e na falta desta, o passaporte;
4.1.3. comprovante de estar em dia com as obrigações
militares, quando do sexo masculino;
4.1.4. comprovante de estar quite com a Justiça Eleitoral;
4.1.5. comprovante de graduação em curso superior em
Medicina, bem como Residência Médica em Ginecologia e Obstetrícia, condicionada a apresentação do título homologado, na
ocasião da contratação. (quando for o caso).
4.1.6. comprovante de recolhimento da taxa de inscrição,
no valor de R$ 98,00 (noventa e oito reais), recolhida no Banco
do Brasil, agência 5556-5 – C/C 130185-3 – UNESP/Faculdade
de Medicina/Conta Concursos por transferência bancária ou
depósito identificado.
4.1.7. Curriculum Lattes documentado das atividades realizadas, em 4 vias, sendo uma delas devidamente documentada
(inclusive 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.
4.2. No caso de inscrição realizada por intermédio de procurador, além da documentação prevista nos itens 4.1.1 a 4.1.7,
deverá ser apresentada procuração específica (dispensando
o reconhecimento de firma em cartório), juntamente com as
cópias simples dos documentos de identificação do candidato
e de seu procurador.
4.3. O candidato estrangeiro fica dispensado das exigências
contidas nos subitens 4.1.3 e 4.1.4.
4.4. A remessa da documentação em envelope lacrado,
deverá ser dirigido para a Seção Técnica de Comunicações no
endereço: Avenida Professor Mário Rubens Guimarães Montenegro s/n, Distrito de Rubião Júnior, CEP: 18.618-687, Botucatu
- SP, sendo considerado a data da postagem. O envelope deverá
ser identificado conforme modelo abaixo:
Concurso Público para contratação de Professor Substituto
na disciplina/conjunto de disciplinas
Semiologia em Ginecologia e Obstetrícia, Ginecologia e
Obstetrícia I e Ginecologia e Obstetrícia II, junto ao Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da Faculdade de Medicina
do Câmpus de Botucatu.
Edital nº 198/2019-Faculdade de Medicina
Nome:
RG/Número de Inscrição:
Endereço:
Faculdade de Medicina
Avenida Professor Mário Rubens Guimarães Montenegro
s/n,
Distrito de Rubião Junior
CEP: 18.618-687 - Botucatu - SP
4.5. A não entrega dos documentos listados, dentro do
prazo previsto no item 4.1, implicará no indeferimento da
inscrição.
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
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interessados que atendam, CUMULATIVAMENTE, os seguintes
requisitos:
I - sejam estudantes, assim considerados os que se encontrem 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 apresentação, 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 ensino 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 originais, 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 02 (dois) primeiros dias do
período de inscrição.
5.4. O recebimento dos documentos comprobatórios será
procedido pela Seção Técnica/Área de Comunicações, após
verificação da autenticidade da documentação apresentada,
serão encaminhados à Seção Técnica de Desenvolvimento e
Administração de Recursos Humanos – STDARH.
5.5. O deferimento ou indeferimento das solicitações de
redução de taxa de inscrição será disponibilizado no local das
inscrições no dia 12/07/2019, a partir das 17 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. Findo o prazo previsto no item 2.1, a Comissão Examinadora, em 48 (quarenta e oito) horas depois de publicado no
Diário Oficial do Estado-DOE e divulgado o site da Unidade o ato
formal de sua constituição, decidirá acerca das inscrições efetuadas, divulgando o ato decisório no endereço eletrônico indicado
no edital, com esclarecimentos acerca dos recursos regimentais
cabíveis para a hipótese de indeferimento.
6.1.1. 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.
6.1.2. O candidato poderá requerer no seguinte endereço
eletrônico: www.rh@fmb.unesp.br, no prazo de 03 (três) dias
úteis, contados da data da publicação a que se refere o item
anterior, reconsideração quanto ao indeferimento de sua inscrição, que será apreciada pela Congregação da Unidade Universitária, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir
do prazo final de recurso.
7. COMISSÃO EXAMINADORA
7.1. As provas serão avaliadas por Comissão Examinadora
especialmente criada para o certame.
7.2. A Comissão Examinadora será indicada pelo Conselho
do Departamento de Ensino ou Coordenação de Curso, e constituída por ato formal da Congregação da Unidade Universitária,
depois de encerradas as inscrições.
7.3. A Comissão será integrada por 6 (seis) docentes (3
membros titulares e 3 suplentes) da área ou disciplina objeto
do concurso e com titulação igual ou superior àquela exigida
dos candidatos.
7.4. A composição da Comissão Examinadora será divulgada no endereço eletrônico da universidade, paralelamente ao
hiperlink de acesso ao edital do concurso, com antecedência
mínima de 10 (dez) dias da realização da primeira prova.
7.5. No prazo de até 2 (dois) dias úteis após a divulgação
da Comissão Examinadora (não computado o dia da publicação)
poderá ser apresentada, ao Diretor da Unidade, impugnação ao
nome de um ou mais membros, titulares ou suplentes, exclusivamente para apontar, de forma fundamentada, a existência de
causa de impedimento.
7.6. Terá legitimidade para apresentar a impugnação:
a) qualquer candidato com inscrição deferida;
b) membro da Congregação da Unidade Universitária;
c) membro da própria Comissão.
7.6.1. A impugnação será julgada pelo Diretor da Unidade,
no prazo de até 2 (dois) dias, em decisão fundamentada.
7.6.2. Se acolhida a impugnação, competirá ao Diretor
da Unidade, de imediato, substituir o membro da Comissão
Examinadora, respeitadas as mesmas exigências da formação
original e renovada a possibilidade de impugnação a partir da
publicação do ato.
7.6.3. Ainda que não haja impugnação formal, o Diretor da
Unidade poderá determinar ex officio, de forma fundamentada,
a substituição de membro da Comissão caso tenha conhecimento de causa de impedimento não declarada (verdade sabida).
Com a nova publicação, observar-se-á o disposto nos itens
anteriores desta cláusula.
7.7. Será considerada definitiva a Comissão Examinadora:
a) quando não tenha sido apresentada qualquer impugnação, com ou sem substituição ex officio;
b) se a impugnação apresentada não for acolhida;
c) se acolhida a impugnação, for definitivamente superada
a falha.
7.8. A impugnação da Comissão Examinadora deverá ser
protocolada na Seção Técnica de Comunicações dentro do prazo
previsto no item 7.5.
8. PROVAS, AVALIAÇÃO E JULGAMENTO
8.1. O concurso de provas e títulos constará de três fases:
I - prova escrita – peso 1;
II - prova didática – peso 2;
III - análise de Curriculum Lattes documentado – peso 1
8.2. As provas só terão início depois de publicadas a
decisões de recursos eventualmente interpostos contra o indeferimento das inscrições.
8.3. Os critérios e respectivas pontuações de avaliação das
provas, julgamento, classificação e desempate serão definidos
pelo Conselho do Departamento de Ensino na Unidade Universitária, valendo-se de legislação específica, elaborada pela
unidade e aprovada em Congregação, observadas as seguintes
particularidades:
8.3.1. Nas duas primeiras fases do concurso, a avaliação de
cada candidato constituirá ato privativo do integrante da Comissão, o qual deverá apresentar as suas notas de forma reservada
à Presidência do órgão.
8.3.2. A abertura dos documentos de atribuição de notas
será feita em reunião da Comissão e na presença de todos os
seus membros titulares, depois de examinados todos os candidatos e esgotadas todas as fases.
8.3.3. A análise referida na terceira fase do concurso poderá
ser feita de forma consensual pelos membros da Comissão,
antes da abertura das demais notas atribuídas às provas e
arguição das fases precedentes, observados os critérios objetivos
de pontuação previstos em legislação específica da Unidade e
previamente divulgados no edital do concurso.
8.3.4. Apuradas todas as notas, serão divulgadas as médias
finais, na ordem de classificação, permitindo a qualquer candidato, a pedido, o acesso às planilhas de composição das notas
de todos os candidatos.
8.3.5. O resultado do concurso será homologado pela Congregação da Unidade Universitária e publicado no Diário Oficial
do Estado - DOE.

