214 – São Paulo, 129 (176)
Os prazos e horários descritos abaixo são improrrogáveis e
serão estritamente observados. A perda de qualquer um deles
implica na desclassificação do candidato.
Atividade / Data / Horário / Local
Período de inscrição / 16/09 à 01/11/2019 / 10:00 às 16:30
h / Serviço de Pós-Graduação (Prédio Central) - FZEA/USP ou
Via Correios (Via e-mail somente para candidatos brasileiros ou
estrangeiros residentes no exterior)
Divulgação do resultado de homologação das inscrições /
08/11/2019 / Home page da FZEA/USP (http://www.fzea.usp.
br/?page_id=8021)
Prova escrita / 18/11/2019 / 8 às 12 h / Sala ZAB 1 (Departamento de Ciências Básicas) - FZEA/USP.
Divulgação do resultado do processo seletivo / 11/12/2019 /
17 h / Home page da FZEA/USP (http://www.fzea.usp.br/?page_
id=8021)
Período para recurso / 12 à 16/12/2019 / 10:00 às 16:30 h /
Secretaria da Pós-Graduação (Prédio Central) - FZEA/USP
EDITAL CPG/FZEA 03/19
PROCESSO DE SELEÇÃO DE CANDIDATOS PARA OS CURSOS DE
MESTRADO (ME), DOUTORADO (DO) E DOUTORADO DIRETO (DD) EM
ENGENHARIA E CIÊNCIA DE MATERIAIS
PERÍODO DE INSCRIÇÃO: 14 de outubro a 01 de novembro
de 2019.
NÚMERO MÁXIMO DE VAGAS PARA INGRESSO EM 2019:
* Curso de Mestrado: 07
* Curso de Doutorado: 05
REQUISITOS:
Poderão inscrever-se os profissionais de nível superior e
acadêmicos em fase final de conclusão de curso superior, desde
que conclua seu curso até o período de matrícula (vide período
de matrícula). O interessado deverá realizar sua inscrição pessoalmente no Serviço de Pós-Graduação da FZEA/USP ou enviar
a documentação via correio e anexar fotocópias dos seguintes
documentos:
* Histórico escolar da graduação;
* Histórico escolar do Mestrado para candidatos ao DO;
* Cédula de identidade – RG – com o número do CPF (não
será aceita cédula de identidade de Conselhos nem CNH);
* Passaporte (para os candidatos estrangeiros não residentes no país);
* CPF (caso o número não conste na cédula de identidade);
* Título de eleitor;
* Certidão de nascimento ou de casamento;
* Prova de quitação com o Serviço Militar.
Os estrangeiros não precisam apresentar os documentos de
quitação com o serviço militar, título de eleitor, cédula de identidade, certidão de nascimento ou casamento e poderão enviar a
documentação por e-mail.
Adicionalmente, o candidato ou seu procurador deverá
apresentar:
* Formulário próprio de inscrição devidamente preenchido
e assinado;
* Projeto de pesquisa de até vinte páginas;
* Currículo, preferencialmente currículo Lattes, acompanhado de cópias dos documentos comprobatórios. Os candidatos
estrangeiros desprovidos de CPF poderão apresentar Curriculum
Vitae. Atividades relatadas e não comprovadas não serão consideradas na pontuação do Curriculum.
* Uma (01) foto 3x4 recente.
* Cópia do comprovante do depósito da taxa de inscrição, no valor de R$60,00. O pagamento da taxa de inscrição
deverá ser feito no Banco do Brasil, banco no 001, agência
6551-X, conta corrente 130.103-9. A inscrição poderá ser feita
por correspondência, anexando, à documentação completa,
comprovante de depósito bancário, sendo aceita se recebida
pelo Serviço de Pós-Graduação até o último dia de inscrições. O
Programa não se responsabilizará por documentação que não
chegue dentro do prazo.
DISPONIBILIDADE DE ORIENTADORES PARA AS LINHAS DE
PESQUISA: A (Tecnologia de Polímeros Naturais) e B (Materiais
Cerâmicos e Compósitos)
* Profª. Drª. Eliana Cristina da Silva Rigo (e-mail: eliana.
rigo@usp.br)
* Profª. Drª. Eliria Maria de Jesus Agnolon Pallone (e-mail:
eliria@usp.br)
* Prof. Dr. Fernando Gustavo Tonin (e-mail: fgtonin@usp.br)
* Prof. Dr. Gustavo César Dacanal (e-mail: gdacanal@usp.br)
* Prof. Dr. Holmer Savastano Júnior (e-mail: holmersj@
usp.br)
* Profª. Drª. Izabel Cristina Freitas Moraes (e-mail: bel@
usp.br)
* Prof. Dr. João Adriano Rossignolo (e-mail: rossignolo@
usp.br)
* Prof. Dr. José Antonio Rabi (e-mail: jrabi@usp.br)
* Prof. Dr. Juliano Fiorelli (e-mail: julianofiorelli@usp.br)
* Profª. Drª. Milena Marteli Tosi (e-mail: mmartelli@usp.br)
* Profª. Drª. Roselena Faez (e-mail: faez@cca.ufscar.br)
SELEÇÃO:
* Análise de currículo – Peso 1
* Prova de arguição do Projeto de pesquisa – Peso 1
Serão aprovados os candidatos que obtiverem média ponderada final superior ou igual a 5,0.
PROVAS:
* Análise de currículo
Atividade sem a presença dos candidatos. 19/11/2019, às
14 horas
Obs.: Os critérios e pontuação de análise do currículo
encontram-se no Anexo I.
* Arguição do projeto (Atividade com a presença dos
candidatos, com exceção dos candidatos de outros países ou
estados brasileiros, cuja arguição será por meio eletrônico). 20
e 21/11/2019.
Local: Sala de Reuniões do ZEB
Horários serão divulgados posteriormente à homologação
das inscrições.
Obs.: Os critérios e pontuação para a arguição do projeto
encontram-se no Anexo II.
DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DO PROCESSO DE SELEÇÃO:
06/12/2019.
Local: Via Internet no endereço www.fzea.usp.br
APRESENTAÇÃO DE RECURSO: 09 a 11/12/2019
Local: Serviço de Pós-Graduação da FZEA/USP
ADMISSÃO:
1. Os candidatos aprovados nos Cursos de Mestrado, Doutorado e Doutorado Direto, que tenham obtido média final ponderada maior ou igual a cinco, serão destinados à linha de pesquisa
pretendida/indicada, de acordo com as regras do Programa.
2. Se o candidato for aprovado, mas não tiver a anuência
do orientador pretendido, poderá ser redirecionado a outro
orientador que tenha disponibilidade em orientá-lo.
3. A orientação será definida nos termos da Resolução nº
7493, de 27 de março de 2018.
4. Caso o candidato aprovado não concorde com o Orientador a ele destinado, o candidato poderá não efetivar sua
matrícula no Programa de Pós-Graduação em Engenharia e
Ciência de Materiais.
5. Como critério de desempate na classificação final será
utilizada a pontuação do currículo.
6. Havendo maior disponibilidade de vagas, um número
maior de candidatos poderá ser convocado, na ordem de
classificação.
OBSERVAÇÕES:
* A documentação entregue pelos candidatos não selecionados ficará à disposição para devolução no período de 07 a
31/01/2019 no Serviço de Pós-Graduação da FZEA.
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* Candidatos estrangeiros ou brasileiros residentes no
exterior ou em outros estados do país poderão se inscrever no
processo seletivo. Nesse caso, o candidato deverá atender os critérios previstos no Regulamento do Programa de Engenharia e
Ciencia de Materais e realizar por meio eletrônico as avaliações
do exame presencial.
* Apenas os candidatos estrangeiros ou brasileiros residentes no exterior poderão realizar sua inscrição via e-mail
(posfzea@usp.br).
* Casos omissos serão decididos pela Comissão Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Ciência
de Materiais.
PERÍODO DE MATRÍCULA:
Matrículas de 03 de fevereiro a 28 de agosto de 2020.
Somente poderão efetuar suas matrículas os alunos que estiverem de posse do seu Certificado de Conclusão de Curso. Além
dessa documentação, também será exigido o Formulário de
Primeira Matrícula, Documento de Informação sobre os Critérios
de Distribuição de Bolsas, disponíveis na página do Programa
no site www.fzea.usp.br e atestado de proficiência em língua
inglesa.
EXAMES/PONTUAÇÃO PARA O ATESTADO DE PROFICIÊNCIA EM LÍNGUA INGLESA:
Para o Mestrado:
I – Proficência da Rede de Escolas CCAA, com nível mínimo
de A2;
II - Test of English as a Foreing Language (TOEFL), iBT 60
pontos, ITP 400 pontos, validade de cinco (5) anos;
III - International English Language Testing System (IELTS),
4,0 pontos, validade de cinco (5) anos;
IV - Test of English for Academic and Professional Purposes
(TEAP), pontuação mínima 50 pontos, validade de cinco (5) anos.
Para o Doutorado:
I – Proficência da Rede de Escolas CCAA, com nível mínimo
de B1;
II - Test of English as a Foreing Language (TOEFL), iBT 70
pontos, ITP 400 pontos, validade de cinco (5) anos;
III - International English Language Testing System (IELTS),
4,0 pontos, validade de cinco (5) anos;
IV - Writing for Academic and Professional Purposes (WAP),
pontuação mínima 50 pontos, validade de cinco (5) anos.
LOCAL E HORÁRIO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO EM
GERAL:
Serviço de Pós-Graduação da FZEA – USP.
Av. Duque de Caxias Norte, 225, 13635-900 – Pirassununga, SP.
De segunda a sexta-feira, das 10h às 16h30 (exceto em
feriados e emendas de feriados).
Fone / Fax: (0##19) 3565–6788 e-mail: posfzea@usp.br -

INSTITUTO DE CIÊNCIAS MATEMÁTICAS E
DE COMPUTAÇÃO
Edital ATAc/ICMC/USP nº 092/2019
Edital de designação da Comissão e Aceitação de inscrição
A Diretora do Instituto de Ciências Matemáticas e de
Computação, da Universidade de São Paulo, aprovou “ad
referendum” do Conselho Técnico-Administrativo (CTA), em
16.09.2019, a inscrição dos candidatos Karla Barbosa de Freitas
Spatti, Miguel Angel Cuayla Zapata, Juliana Santiago dos Santos,
Edison Marcavillaca Niño de Guzmán, Larissa Tebaldi de Oliveira,
Carolina Toledo Ferraz e Pedro Manfrim Magalhães de Paula,
para nível III (Doutor) e dos candidatos Junior Rodrigues Ribeiro,
Maria Carolina Stefani Mesquita Macena, Alaor Cervati Neto e
Maicom Douglas Varella Costa, para nível II (Mestre), para o
processo seletivo de contratação de um docente, para o Departamento de Matemática deste Instituto, conforme Edital de
Abertura ATAc/ICMC/SMA-USP 074/2019, bem como a seguinte
Comissão de Seleção:
Titulares:
Prof. Associado Sérgio Luis Zani – SMA-ICMC-USP (Presidente)
Prof. Associado Everaldo de Mello Bonotto – SME-ICMC-USP
Profa. Dra. Marina Andretta – SME-ICMC-USP
Suplentes:
Prof. Associado Victor Hugo Jorge Perez – SMA-ICMC-USP
Profa. Dra. Cibele Maria Russo Novelli – SME-ICMC-USP
Profa. Dra. Juliana Cobre – SME-ICMC-USP

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
REITORIA
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 RDIDP, nos termos do item 2, na
área de Área de Enfermagem na Saúde da Mulher e do Recém-Nascido, nas disciplinas EN766- Assistência de Enfermagem à
Saúde da Mulher e do Recém-Nascido, EN465 – Assistência de
Enfermagem à Saúde da Mulher, EN280 - Exercício da Enfermagem I e EN780 - 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 15 de outubro
de 2019, com previsão de término em 18 de outubro 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
Dia 15/10/2019 (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
Dia 16/10/2019 (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
Dia 17/10/2019 (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
16/10/2019, 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 16/10/2019, 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)
Dia 18/10/2019 (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
17/10/2019, 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
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. Políticas públicas brasileiras voltadas à saúde da mulher.
2. Assistência de enfermagem à mulher que vivencia Infecções Sexualmente Transmissíveis.
3. Ações de prevenção e controle do câncer cérvico-uterino.
4. Assistência de enfermagem à mulher que vivencia o
câncer de mama e seus tratamentos.
5. Assistência de enfermagem a mulher com afecções ginecológicas benignas
6. Ações de enfermagem no planejamento reprodutivo.
7. Assistência de enfermagem na gestação: atendimento
Pré-Natal.
8. Humanização no parto e nascimento: assistência de
enfermagem.
9. Cuidados paliativos na atenção à saúde da mulher com
câncer de mama ou ginecológico
10. Assistência de Enfermagem ao recém-nascido de risco e
família no processo de alta.
A Comissão Julgadora estará constituída pelos Professores
Doutores: Titulares: Sophie Françoise Mauricette Derchain, Thais
de Oliveira Gozzo, Maria Inês Rosselli Puccia, Ana Cristina
Freitas de Vilhena Abrão e Ilda de Godoy. Suplentes: Suzimar de
Fátima Benato Fusco e Rosa Áurea Quintella Fernandes. Ficam,
pelo presente Edital, convocados os Membros da Comissão
Julgadora e os candidatos inscritos, Reginaldo Roque Mafetoni,
Lucilia Feliciano Marques, Júnia Aparecida Laia da Mata,Talita
Balaminut, Thalyta Cristina Mansano Schlosser, Maria do Carmo
Silva Fochi, Laís Antunes Wilhelm, Léa Dolores Reganhan de Oliveira, Elaine Cristina Cardoso, Lidiane Melo de Castro e Nayara
Gonçalves Barbosa
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE PIRACICABA
EDITAL
Concurso público para obtenção de título de Livre-Docente
na Área de Ortodontia, nas disciplinas DM068-Odontologia
Infantil I, DM078-Odontologia Infantil II, DC073-Clínica Odontológica Integrada Infantil I, DC083-Clínica Odontológica Integrada Infantil II, DC093- Clínica Odontológica Integrada Infantil III,
DC103-Clínica Odontológica Integrada Infantil IV, DE91- Estágio
Clínico Multidisciplinar Supervisionado I, DE101-Estágio Clínico
Multidisciplinar Supervisionado II, do Departamento de Ciências
da Saúde e Odontologia Infantil, da Faculdade de Odontologia
de Piracicaba, da Universidade Estadual de Campinas. O concurso, de que se trata o presente Edital, será realizado nos dias 21 e
22 de outubro de 2019, com início às 9:00 horas, na Diretoria da
Faculdade de Odontologia de Piracicaba, situada na Av. Limeira,
nº 901, Bairro Areião, Piracicaba-SP, com o seguinte calendário
fixado para a realização das Provas:
Dia 21/10/2019 – Segunda-feira
09:00h – Instalação da Comissão Julgadora. Elaboração da
lista de 10 (dez) pontos para a prova didática.
09:30h – Sorteio do ponto para a prova didática e na sequência, prova de títulos.
Dia 22/10/2019 – Terça-feira
08:30h – Realização da Prova Didática e na sequência,
prova de Defesa de Tese ou Avaliação do Conjunto da Produção
Científica, Artística ou Humanística do Candidato. Após, Sessão
pública para a divulgação dos resultados.
A Comissão Julgadora estará constituída pelos seguintes
Professores Doutores: Membros Titulares: Profa Dra Maria Beatriz Duarte Gavião, Prof. Dr. Pedro Luiz Rosalen, Prof. Dr. Jorge
Abraão, Prof. Dr. Dirceu Barnabé Ravelli, Prof. Dr. Marcos Rogério
Mendonça. Membros Suplentes: Profa Dra Fernanda Miori Pascon, Prof. Dr. Sérgio Roberto Peres Line, Prof. Dr. Osmar Aparecido
Cuoghi, Prof. Dr. Roberval de Almeida Cruz.
Ficam pelo presente Edital, convocados os Membros da
Comissão Julgadora e a candidata inscrita: Vânia Célia Vieira de
Siqueira, para comparecerem no dia 21/10/2019 às 09:00, na
Diretoria da Faculdade de Odontologia de Piracicaba.

UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA
UNIDADES UNIVERSITÁRIAS
CAMPUS DE ARARAQUARA
Instituto de Química
EDITAL Nº 58/2019 – IQ/CAr
DIVULGAÇÃO DO GABARITO
(CONCURSO PÚBLICO Nº 46/2019 – 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 no concurso público
para a função de Assistente de Suporte Acadêmico I, na condição de Técnico Administrativo Substituto, o Gabarito da Prova
Objetiva, realizada em 15 de setembro de 2019.
GABARITO
AQSSISTENTE DE SUPORTE ACADÊMICO I
(NA CONDIÇÃO DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO SUBSTITUTO)
1-B - 2-D - 3-B - 4-E - 5-A - 6-D - 7-A - 8-E - 9-C - 10-C
11-E - 12-B - 13-A - 14-C - 15-D - 16-E - 17-B - 18-D - 19-A - 20-C
21-E - 22-A - 23-C - 24-D - 25-B - 26-B - 27-E - 28-C - 29-D - 30-A
31-D - 32-C - 33-B - 34-D - 35-E - 36-A - 37-B - 38-D - 39-C - 40-E

terça-feira, 17 de setembro de 2019
E, para que chegue ao conhecimento de todos, é expedido
o presente Edital.
Araraquara, 16 de setembro de 2019.
(Proc. nº 398/19 – IQ/CAr)
Salomão Freire Rodrigues e Silva
Diretor Técnico de Divisão
Divisão Técnica Administrativa

FUNDAÇÃO PARA
O DESENVOLVIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR
ASSUNTO: Processo Seletivo de Pessoal para admissão em
regime C.L.T. para a função, abaixo descrita.
HOMOLOGO: Processo Seletivo de Pessoal para admissão
em Regime C.L.T., na função abaixo, para a MATERNIDADE
SANTA ISABEL - BAURU, conforme segue:
Processo - Função
075/2019 - TÉCNICO DE ENFERMAGEM
Fundação para o Desenvolvimento Médico e Hospitalar, 16
de setembro de 2019.
Prof. Dr. Antonio Rúgolo Júnior
Diretor Presidente
FAMESP
ASSUNTO: Processos Seletivos de Pessoal para admissão em
regime C.L.T. para a função, abaixo descrita.
HOMOLOGO: Processo Seletivo de Pessoal para admissão
em Regime C.L.T., na função abaixo, para as UNIDADES AMINISTRADAS PELA FAMESP NA CIDADE DE BAURU, conforme segue.
Processo - Função
077/2019 - OFICIAL ADMINISTRATIVO (PCD)
Fundação para o Desenvolvimento Médico e Hospitalar, 16
de setembro de 2019.
Prof. Dr. Antonio Rúgolo Júnior
Diretor Presidente
FAMESP
EDITAL Nº 087/2019
A Fundação para o Desenvolvimento Médico e Hospitalar
(FAMESP), torna público que no período de 23 à 25 de Setembro
de 2019, no horário das 08h30min às 17h30min, estarão abertas
as inscrições para a eleição de representante dos empregados
para Mesa Permanente de Negociações da FAMESP, para Botucatu, Itapetininga e Tupã.
I – DAS INSCRIÇÕES
As inscrições deverão ser realizadas no setor de Recursos
Humanos da Unidade, pessoalmente pelos candidatos (Titular e
Suplente). Os interessados poderão se inscrever somente na unidade da Fundação para o Desenvolvimento Médico e Hospitalar
(FAMESP) onde estão vinculados.
É vedada a candidatura de empregados que tenham
exercido a função de representante da mesa permanente de
negociação nos últimos dois mandatos.
II – DA ELEIÇÃO
A eleição será realizada, no horário das 00h01min às
23h59min, através do site da Fundação www.famesp.org.br, no
menu [ELEIÇÃO MESA NEGOCIAÇÕES], no dia 02 de outubro
de 2019.
A apuração dos votos será realizada de forma eletrônica,
logo após o encerramento da votação, sendo proclamados
vencedores:
• - os 3 primeiros candidatos com seus respectivos suplentes, que somarem maior número de votos, independentemente
do número de votantes, para as unidades de Botucatu.
• - o primeiro candidato com seu respectivo suplente, que
some maior número de votos, independentemente do número de
votantes, para a unidade de Itapetininga.
• - o primeiro candidato com seu respectivo suplente, que
some maior número de votos, independentemente do número de
votantes, para a unidade de Tupã.
Observação: Em caso de empate serão adotados os seguintes critérios para desempate:
1. maior tempo de registro em carteira como empregado da
Fundação, do candidato titular;
2. maior idade, do candidato titular.
O resultado da eleição será encaminhado ao Diretor Presidente da FAMESP.
III – DA COMPOSIÇÃO DA MESA
A mesa de negociações, com mandato de 12 meses, será
composta de três representantes e seus respectivos suplentes
eleitos por seus pares e três representantes e seus respectivos
suplentes indicados pelo Diretor Presidente da Fundação, para
as unidades de Botucatu e, um representante e seu respectivo
suplente eleito por seus pares e um representante e seu respectivo suplente indicado pelo Diretor Presidente da Fundação, para
cada uma das unidades: Itapetininga eTupã.
IV – DO TEMPO DE MANDATO
O prazo do mandato dos representantes eleitos e indicados
será de 12 (doze) meses.
V – DA POSSE
A mesa de negociações tomará posse, em sessão pública,
no prazo máximo de até 15 (quinze) dias após a eleição em local
a ser definido pela Diretoria da FAMESP.
VI – DISPOSIÇÕES FINAIS
A comissão eleitoral será indicada pelo Diretor Presidente
da FAMESP e terá a seguinte composição: 1 Presidente, 2 membros e 1 secretário.
Fundação para o Desenvolvimento Médico e Hospitalar, 16
de setembro de 2019.
Prof. Dr. Antonio Rugolo Junior
Diretor Presidente
FAMESP
Ficha de Inscrição
Ao preencher, concordo com a utilização de foto na lista
dos candidatos
MESA PERMANETE DE NEGOCIAÇÕES (2019 à 2020)
Nome Titular: __________________________________
___ Função: _______________
CPF: ________________________________ RG:
_______________________________
SETOR: _____________________________ MATRÍCULA:
________________________
Nome Suplente: ________________________________
___ Função: _______________
CPF: ________________________________ RG:
_______________________________
SETOR: _____________________________ MATRÍCULA:
________________________
_____________________________________
Assinatura do candidato Titular - ___________________
__________________
Assinatura do candidato Suplente

BEC - Bolsa Eletrônica
de Compras
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
UG LIQUIDANTE

Nº. DA PD

VALOR R$

400102
2019PD01363
585,00
400033
2019PD00032
17,00
TOTAL GERAL DE PDS VENCIMENTO 18-09-2019...... R$ 602,00

A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA garante a autenticidade deste documento
quando visualizado diretamente no portal www.imprensaoficial.com.br
terça-feira, 17 de setembro de 2019 às 00:15:19.

