terça-feira, 28 de agosto de 2018
32521766 - 330227622 - - 32669054 - 320376576 - 32762836 - 5101315711 - - 32764120 - 400063116
32778520 - 28.053.1035 - - 32778627 - 44328 - 32800487 - 485884197 - - 32814631 - 492817352
32815247 - 301158332 - - 32815930 - 126109651 - 32822006 - 2005010216105 - - 32849001 - 364620675
32867301 - 1479599 - - 32890834 - 340254105 - 32892691 - 401958656 - - 32893566 - 391378387
32914075 - 460478047 - - 32944063 - 603085581 - 32947690 - 350459071 - - 32967039 - 336489092
32984618 - 283541209 - - 32984669 - 12280311 - 32989270 - MG14176882 - - 32995784 - 452885309
32997191 - 2004009137592 - - 33014167 - 57.564.0479
- - 33018901 - 32.190.8430 - - 33023441 - 239855240
33024480 - 286676576 - - 33034303 - 48679062 - 33043515 - 422725031 - - 33052166 - 474512253
33065519 - 19.362.8429 - - 33090696 - 5007802 - 33094217 - 321236105 - - 33096180 - 341604
33096988 - 565175506 - - 33099057 - 130253982 - 33100330 - 627056465 - - 33103330 - 450593459
33108021 - 47635044X - - 33111383 - 214352460 - 33125864 - 351586118 - - 33129169 - 495412831
33145865 - 99104 - - 33154902 - 3026947 - - 33161887
- 2528395 - - 33166153 - 339650473
33168512 - 10033683 - - 33173516 - 984762621 - 33174440 - 0885030702 - - 33174520 - 509562693
33230471 - 342340098 - - 33243026 - MG8955309 - 33253900 - 31594743 - - 33255660 - 5793025
33258368 - 50068280X - - 33261288 - 276021009 - 33266115 - 79671408 - - 33267910 - 331136909
33268274 - 348566487 - - 33280754 - 297157966 - 33299960 - 579672268 - - 33301522 - 460226691
33320683 - MG 5014648 - - 33322520 - 12503184 - 33350809 - 27969929 3 - - 33354502 - 326702593
33360197 - 283348094 - - 33374082 - 435489033 - 33376140 - 4885398 - - 33384541 - 130544334
33391971 - 467872314 - - 33396183 - 441983145 - 33399620 - 192279385 - - 33403210 - 337687183
33416990 - 434434632 - - 33417962 - 330315468 - 33419159 - 1354101011 - - 33423334 - 14850663
33424993 - 1056041 - - 33433453 - 2001010282210 - 33443602 - 18320252 - - 33446466 - 40.598.0152
33464510 - 411337452 - - 33479410 - 386182206 - 33507988 - 250973303 - - 33557373 - 437411424
33558264 - 504391975 - - 33567654 - 173756487 - 33569517 - 2364385 - - 33577277 - 180783038
33578060 - 442247758 - - 33583463 - 158885065 - 33586080 - 460554165 - - 33587108 - 447044618
33587590 - 434793188 - - 33603278 - 186820550 - 33608385 - 437059042 - - 33609837 - 466140526
33612714 - 42371417X - - 33615136 - 442975934 - 33620865 - 440101876 - - 33623627 - 468142745
33625816 - 297904802 - - 33626391 - 448631659 - 33626839 - 150120520007 - - 33627827 - 17282969
33636265 - 449572432 - - 33646678 - 298109931 - 33648417 - 477998835 - - 33655715 - 276912366
33656720 - 222288851 - - 33664528 - 363855816 - 33666482 - 0000958120986 - - 33671001 - 294575728
33671451 - 438834380 - - 33673209 - 299197438 - 33677115 - 440153372 - - 33685053 - 408380688
33685177 - 369208109 - - 33685541 - 36099586X - 33685924 - 470584221 - - 33687200 - 467684674
33690995 - 360296117 - - 33693307 - 22466 - - 33693927
- 251339828 - - 33700460 - 31401970
33703604 - 272061797 - - 33707294 - 214992652 - 33707952 - 727910 - - 33709670 - 462159652
33711674 - 484246446 - - 33719500 - 466443791 - 33721807 - 405164725 - - 33723109 - 96564538
33731454 - 158615864 - - 33733643 - 436882127 - 33733813 - 349212752 - - 33734542 - 2998695
33738831 - 469570441 - - 33740542 - 168479072 - 33745595 - 338081914 - - 33747040 - 254854758
33751072 - 353476857 - - 33752141 - 211243282
E, para que chegue ao conhecimento de todos, é expedido
o presente Edital.

SECRETARIA GERAL
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
FACULDADE DE EDUCAÇÃO
EDITAL
A Universidade Estadual de Campinas torna pública a
abertura de inscrições para o concurso de provas e títulos para
obtenção do Título de Livre Docente na Área de Psicologia Educacional, na disciplina EP 529 – Educação de Surdos e Língua de
Sinais, do Departamento de Psicologia Educacional da Faculdade
de Educação, da Universidade Estadual de Campinas.
INSTRUÇÕES
I – DAS INSCRIÇÕES
1. As inscrições serão recebidas, pelo prazo de 30 dias a
contar da publicação deste Edital, de segunda à sexta-feira, das
9h às 12h e das 14h às 17h, na Seção de Apoio aos Departamentos, da Faculdade de Educação, da Universidade Estadual
de Campinas, Av. Bertrand Russell, 801 – Cidade Universitária
“Zeferino Vaz”, Barão Geraldo, Campinas, SP.
1.1. Poderão se inscrever ao concurso graduados em Curso
Superior, portadores do título de Doutor, conferido pelo menos
três (3) anos antes da data da inscrição, nos termos do § 1º do
Artigo 172 do Regimento Geral da UNICAMP e do Artigo 2º da
Deliberação CONSU-A-05/2003.
1.2. Para inscrição, o candidato deverá apresentar requerimento dirigido ao Diretor da Unidade, indicando: nome, idade,
filiação, naturalidade, estado civil, domicílio e profissão, acompanhado dos seguintes documentos:
a. Diploma de Curso Superior, que inclua a matéria da disciplina ou conjunto de disciplinas em Concurso ou afim;
b. Título de Doutor;
c. Cédula de Identidade;
d. Oito (08) exemplares de Tese ou do Conjunto da Produção Científica, Artística ou Humanística do candidato após seu
doutoramento e por ele apresentado de forma a evidenciar a sua
contribuição nos campos da ciência, das artes ou humanidades;
e. Um (01) exemplar de cada trabalho ou documento relacionado no Memorial.
f. 0ito (08) exemplares do Memorial, impresso, contendo
tudo o que se relacione com a formação científica, artística,
didática e profissional do candidato, principalmente as atividades relacionadas com a disciplina ou conjunto de disciplinas em
Concurso, a saber:
f.1. Indicação pormenorizada de sua educação secundária,
precisando épocas, locais e instituições em que estudou, se
possível menção de notas, prêmios ou outras distinções obtidas;
f.2. Descrição minuciosa de seus estudos superiores, com
indicação das épocas e locais em que foram realizados, e relação
de notas obtidas;
f.3. Indicação dos locais em que exerceu sua profissão, em
seqüência cronológica, desde a conclusão dos estudos superiores até a data da inscrição ao Concurso;
f.4. Indicação pormenorizada de sua formação científica
ou artística;
f.5. Relatório de toda sua atividade científica, artística,
técnica, cultural e didática, relacionada com a área em Concurso, principalmente a desenvolvida na criação, organização,
orientação e desenvolvimento de núcleos de ensino e pesquisa;
f.6. Relação dos trabalhos publicados com os respectivos
resumos;
f.7. Relação nominal dos títulos universitários relacionados
com a disciplina ou conjunto de disciplinas em Concurso, bem
como outros diplomas e outras dignidades universitárias e
acadêmicas.
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1.3. Todas as informações serão, obrigatoriamente, documentadas por certidões ou por outros documentos, a juízo da
Congregação da Unidade.
1.4. O Memorial poderá ser aditado, instruído ou completado até a data fixada para o encerramento do prazo para
inscrições.
1.5. Os candidatos serão notificados por Edital, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, a respeito da composição da
Comissão Julgadora e da fixação do calendário de provas, que
será publicado no DOE após a aprovação das inscrições pela
Congregação da Unidade.
1.6. Indeferido o pedido de inscrição, caberá pedido de
reconsideração à Congregação da Unidade, até 48 horas após a
publicação do indeferimento.
1.7. Mantendo-se o indeferimento pela Congregação da
Unidade, caberá recurso à Câmara de Ensino, Pesquisa e Extensão do Conselho Universitário, até 48 horas após a publicação
do indeferimento do pedido de reconsideração.
II - DA COMISSÃO JULGADORA DO CONCURSO
2. A Comissão Julgadora do concurso será constituída de
5 (cinco) membros aprovados pela Congregação da Unidade,
entre especialistas de renome na disciplina ou conjunto de
disciplinas em concurso, 2 (dois) dos quais pertencerão ao
corpo docente da Universidade, escolhidos entre professores
de nível MS-6 ou MS-5, em exercício na Universidade, e os 3
(três) restantes escolhidos entre professores dessas categorias
ou de categorias equivalentes pertencentes a estabelecimentos
de ensino superior oficial ou profissionais de reconhecida competência na disciplina ou conjunto de disciplinas em concurso,
pertencentes a instituições técnicas, científicas ou culturais do
País ou do exterior.
III - DAS PROVAS
3. O presente concurso constará das seguintes provas:
I. Prova de Títulos;
II. Prova Didática;
III. Prova de Defesa de Tese ou avaliação do conjunto da
produção científica, artística ou humanística do candidato
após o seu doutoramento e por ele apresentado de forma a
evidenciar a sua contribuição nos campos da ciência, das artes
ou humanidades.
3.1. A Prova de Títulos consistirá na avaliação pela Comissão Julgadora, com base no memorial apresentado, dos títulos
do candidato, emitindo parecer circunstanciado em que se realce
sua criatividade na ciência, nas artes ou humanidades e suas
qualidades como professor e orientador de trabalhos.
3.1.1. No julgamento de títulos será considerado cada um
dos itens abaixo, por ordem decrescente de valor:
a. Atividades didáticas de orientação, de ensino e pesquisa;
b. Atividades científicas, artísticas, culturais e técnicas relacionadas com a matéria em concurso;
c. Títulos universitários; e
d. Diplomas de outras dignidades universitárias e acadêmicas.
3.2. A prova didática versará sobre o programa de disciplina
ou conjunto de disciplinas ministradas na Universidade no ano
anterior ao concurso e nela o candidato deverá revelar cultura
aprofundada no assunto.
3.2.1. A matéria para a prova didática será sorteada na presença de, no mínimo, 3 membros da Comissão Julgadora, com
24 horas de antecedência, de uma lista de 10 pontos organizada
pela referida Comissão.
3.2.2. A prova didática terá a duração de 50 a 60 minutos
e nela o candidato desenvolverá o assunto do ponto sorteado,
vedada a simples leitura do texto da aula, mas facultando-se,
com prévia aprovação da Comissão Julgadora, o emprego de
roteiros, apontamentos, tabelas, gráficos, dispositivos ou outros
recursos pedagógicos utilizáveis na exposição.
3.3. A tese a ser defendida pelo candidato deverá basear-se em trabalho de pesquisa original. No caso de o candidato
optar pela apresentação do conjunto de sua produção científica,
artística ou humanística, realizada após o doutoramento, este
conjunto de trabalhos será organizado de modo a demonstrar
a capacidade crítica do candidato, bem como a originalidade
de suas pesquisas.
3.3.1. A arguição será feita pela Comissão Julgadora, cabendo a cada examinador 30 minutos e igual prazo ao candidato
para responder. A critério do candidato, poderá haver diálogo e
neste caso, os tempos serão somados.
IV - DO JULGAMENTO DAS PROVAS
4. Cada examinador atribuirá notas de 0 (zero) a 10 (dez) a
cada uma das provas.
4.1. A nota final de cada examinador será a média das notas
por ele atribuídas às provas.
4.2. Os candidatos que alcançarem, de 3 (três) ou mais
examinadores, a média mínima 7,0 (sete), serão julgados habilitados à Livre-Docência.
4.3. A Comissão Julgadora, terminadas as provas, emitirá
um parecer circunstanciado, único e conclusivo, sobre o resultado do concurso que será submetido à aprovação da Congregação da Unidade.
4.4. O resultado final do concurso para Livre-Docene,
devidamente aprovado pela Congregação da Faculdade de
Educação, será submetido à homologação da Câmara de Ensino,
Pesquisa e Extensão, com posterior publicação no D.O.E.
V - DO RECURSO
5.5. Do julgamento do concurso caberá recurso, exclusivamente de nulidade, o Conselho Universitário.
VI – DA LEGISLAÇÃO
6. O presente concurso obedecerá às disposições contidas na Deliberação CONSU-A-05/2003 e Deliberação CONSU-A-31/2011 que estabelece o perfil de Professor Associado I
(MS-5.1) da Faculdade de Educação.
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
FACULDADE DE EDUCAÇÃO
EDITAL
A Universidade Estadual de Campinas torna pública a
abertura de inscrições para o concurso de provas e títulos
para obtenção do Título de Livre Docente na Área de Educação
em Ciências e Matemática, na disciplina EL 136 – Problemas
do Ensino de Física e Química, do Departamento de Ensino e
Práticas Culturais da Faculdade de Educação, da Universidade
Estadual de Campinas.
INSTRUÇÕES
I – DAS INSCRIÇÕES
1. As inscrições serão recebidas, pelo prazo de 30 dias a
contar da publicação deste Edital, de segunda à sexta-feira, das
9h às 12h e das 14h às 17h, na Seção de Apoio aos Departamentos, da Faculdade de Educação, da Universidade Estadual
de Campinas, Av. Bertrand Russell, 801 – Cidade Universitária
“Zeferino Vaz”, Barão Geraldo, Campinas, SP.
1.1. Poderão se inscrever ao concurso graduados em Curso
Superior, portadores do título de Doutor, conferido pelo menos
três (3) anos antes da data da inscrição, nos termos do § 1º do
Artigo 172 do Regimento Geral da UNICAMP e do Artigo 2º da
Deliberação CONSU-A-05/2003.
1.2. Para inscrição, o candidato deverá apresentar requerimento dirigido ao Diretor da Unidade, indicando: nome, idade,
filiação, naturalidade, estado civil, domicílio e profissão, acompanhado dos seguintes documentos:
a. Diploma de Curso Superior, que inclua a matéria da disciplina ou conjunto de disciplinas em Concurso ou afim;
b. Título de Doutor;
c. Cédula de Identidade;
d. Oito (08) exemplares de Tese ou do Conjunto da Produção Científica, Artística ou Humanística do candidato após seu
doutoramento e por ele apresentado de forma a evidenciar a sua
contribuição nos campos da ciência, das artes ou humanidades;
e. Um (01) exemplar de cada trabalho ou documento relacionado no Memorial.
f. 0ito (08) exemplares do Memorial, impresso, contendo
tudo o que se relacione com a formação científica, artística,

didática e profissional do candidato, principalmente as atividades relacionadas com a disciplina ou conjunto de disciplinas em
Concurso, a saber:
f.1. Indicação pormenorizada de sua educação secundária,
precisando épocas, locais e instituições em que estudou, se
possível menção de notas, prêmios ou outras distinções obtidas;
f.2. Descrição minuciosa de seus estudos superiores, com
indicação das épocas e locais em que foram realizados, e relação
de notas obtidas;
f.3. Indicação dos locais em que exerceu sua profissão, em
seqüência cronológica, desde a conclusão dos estudos superiores até a data da inscrição ao Concurso;
f.4. Indicação pormenorizada de sua formação científica
ou artística;
f.5. Relatório de toda sua atividade científica, artística,
técnica, cultural e didática, relacionada com a área em Concurso, principalmente a desenvolvida na criação, organização,
orientação e desenvolvimento de núcleos de ensino e pesquisa;
f.6. Relação dos trabalhos publicados com os respectivos
resumos;
f.7. Relação nominal dos títulos universitários relacionados
com a disciplina ou conjunto de disciplinas em Concurso, bem
como outros diplomas e outras dignidades universitárias e
acadêmicas.
1.3. Todas as informações serão, obrigatoriamente, documentadas por certidões ou por outros documentos, a juízo da
Congregação da Unidade.
1.4. O Memorial poderá ser aditado, instruído ou completado até a data fixada para o encerramento do prazo para
inscrições.
1.5. Os candidatos serão notificados por Edital, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, a respeito da composição da
Comissão Julgadora e da fixação do calendário de provas, que
será publicado no DOE após a aprovação das inscrições pela
Congregação da Unidade.
1.6. Indeferido o pedido de inscrição, caberá pedido de
reconsideração à Congregação da Unidade, até 48 horas após a
publicação do indeferimento.
1.7. Mantendo-se o indeferimento pela Congregação da
Unidade, caberá recurso à Câmara de Ensino, Pesquisa e Extensão do Conselho Uniersitário, até 48 horas após a publicação do
indeferimento do pedido de reconsideração.
II - DA COMISSÃO JULGADORA DO CONCURSO
2. A Comissão Julgadora do concurso será constituída de
5 (cinco) membros aprovados pela Congregação da Unidade,
entre especialistas de renome na disciplina ou conjunto de
disciplinas em concurso, 2 (dois) dos quais pertencerão ao
corpo docente da Universidade, escolhidos entre professores
de nível MS-6 ou MS-5, em exercício na Universidade, e os 3
(três) restantes escolhidos entre professores dessas categorias
ou de categorias equivalentes pertencentes a estabelecimentos
de ensino superior oficial ou profissionais de reconhecida competência na disciplina ou conjunto de disciplinas em concurso,
pertencentes a instituições técnicas, científicas ou culturais do
País ou do exterior.
III - DAS PROVAS
3. O presente concurso constará das seguintes provas:
I. Prova de Títulos;
II. Prova Didática;
III. Prova de Defesa de Tese ou avaliação do conjunto da
produção científica, artística ou humanística do candidato
após o seu doutoramento e por ele apresentado de forma a
evidenciar a sua contribuição nos campos da ciência, das artes
ou humanidades;
3.1. A Prova de Títulos consistirá na avaliação pela Comissão Julgadora, com base no memorial apresentado, dos títulos
do candidato, emitindo parecer circunstanciado em que se realce
sua criatividade na ciência, nas artes ou humanidades e suas
qualidades como professor e orientador de trabalhos.
3.1.1. No julgamento de títulos será considerado cada um
dos itens abaixo, por ordem decrescente de valor:
a. Atividades didáticas de orientação, de ensino e pesquisa;
b. Atividades científicas, artísticas, culturais e técnicas relacionadas com a matéria em concurso;
c. Títulos universitários; e
d. Diplomas de outras dignidades universitárias e acadêmicas.
3.2. A prova didática versará sobre o programa de disciplina
ou conjunto de disciplinas ministradas na Universidade no ano
anterior ao concurso e nela o candidato deverá revelar cultura
aprofundada no assunto.
3.2.1. A matéria para a prova didática será sorteada na presença de, no mínimo, 3 membros da Comissão Julgadora, com
24 horas de antecedência, de uma lista de 10 pontos organizada
pela referida Comissão.
3.2.2. A prova didática terá a duração de 50 a 60 minutos
e nela o candidato desenvolverá o assunto do ponto sorteado,
vedada a simples leitura do texto da aula, mas facultando-se,
com prévia aprovação da Comissão Julgadora, o emprego de
roteiros, apontamentos, tabelas, gráficos, dispositivos ou outros
recursos pedagógicos utilizáveis na exposição.
3.3. A tese a ser defendida pelo candidato deverá basear-se em trabalho de pesquisa original. No caso de o candidato
optar pela apresentação do conjunto de sua produção científica,
artística ou humanística, realizada após o doutoramento, este
conjunto de trabalhos será organizado de modo a demonstrar
a capacidade crítica do candidato, bem como a originalidade
de suas pesquisas.
3.3.1. A arguição será feita pela Comissão Julgadora, cabendo a cada examinador 30 minutos e igual prazo ao candidato
para responder. A critério do candidato, poderá haver diálogo e
neste caso, os tempos serão somados.
IV - DO JULGAMENTO DAS PROVAS
4. Cada examinador atribuirá notas de 0 (zero) a 10 (dez) a
cada uma das provas.
4.1. A nota final de cada examinador será a média das notas
por ele atribuídas às provas.
4.2. Os candidatos que alcançarem, de 3 (três) ou mais
examinadores, a média mínima 7,0 (sete), serão julgados habilitados à Livre-Docência.
4.3. A Comissão Julgadora, terminadas as provas, emitirá
um parecer circunstanciado, único e conclusivo, sobre o resultado do concurso que será submetido à aprovação da Congregação da Unidade.
4.4. O resultado final do concurso para Livre-Docente, devidamente aprovado pela Cngregação da Faculdade de Educação,
será submetido à homologação da Câmara de Ensino, Pesquisa
e Extensão, com posterior publicação no D.O.E.
V - DO RECURSO
5.5. Do julgamento do concurso caberá recurso, exclusivamente de nulidade, ao Conselho Universitário.
VI – DA LEGISLAÇÃO
6. O presente concurso obedecerá às disposições contidas na Deliberação CONSU-A-05/2003 e Deliberação CONSU-A-31/2011 que estabelece o perfil de Professor Associado I
(MS-5.1) da Faculdade de Educação.
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE PIRACICABA
EDITAL
A Universidade Estadual de Campinas torna pública a
abertura de inscrições para o concurso de provas e títulos para
obtenção do Título de Livre Docente na área de Periodontia, nas
disciplinas DM 035- Periodonto I, DM 045 - Periodonto II, DM
084 - Reabilitação Oral IV, DM 078 - Odontologia Infantil II, DM
046 - Procedimentos Comuns II, DC 052 - Clínica Odontológica
Integrada I, DC 062 - Clínica Odontológica Integrada II, DC 072
- Clínica Odontológica Integrada III, DC 081 - Clínica Odontológica Integrada IV, DC 091 - Clínica Odontológica Integrada V e
DC 101 - Clínica Odontológica Integrada V, do Departamento de
Prótese e Periodontia, da Faculdade de Odontologia de Piracicaba, da Universidade Estadual de Campinas.

São Paulo, 128 (160) – 211
INSTRUÇÕES
I – DAS INSCRIÇÕES
1. As inscrições serão recebidas, pelo prazo de 30 dias a
contar do primeiro dia útil subsequente ao da publicação deste
edital no Diário Oficial do Estado - DOE -, de segunda à sexta-feira, das 09:00 às 12:00 horas, Diretoria de Apoio Administrativo, da Faculdade de Odontologia de Piracicaba, da Universidade
Estadual de Campinas, situada à Av. Limeira, 901, bairro Areião,
Piracicaba-SP.
1.1. Poderão se inscrever ao concurso graduados em Curso
Superior, portadores do título de Doutor, conferido pelo menos
três (3) anos antes da data da inscrição, nos termos do § 1º do
Artigo 172 do Regimento Geral da UNICAMP e do Artigo 2º da
Deliberação CONSU-A-05/2003.
1.2. Para inscrição, o candidato deverá apresentar requerimento dirigido ao Diretor da Unidade, indicando: nome, idade,
filiação, naturalidade, estado civil, domicílio e profissão, acompanhado dos seguintes documentos:
a. Diploma de Curso Superior, que inclua a matéria da disciplina ou conjunto de disciplinas em Concurso ou afim;
b. Título de Doutor;
c. Cédula de Identidade;
d. Oito (08) exemplares de Tese ou do Conjunto da Produção Científica, Artística ou Humanística do candidato após seu
doutoramento e por ele apresentado de forma a evidenciar a sua
contribuição nos campos da ciência, das artes ou humanidades;
e. Um (01) exemplar de cada trabalho ou documento relacionado no Memorial.
f. 0ito (08) exemplares do Memorial, impresso, contendo
tudo o que se relacione com a formação científica, artística,
didática e profissional do candidato, principalmente as atividades relacionadas com a disciplina ou conjunto de disciplinas em
Concurso, a saber:
f.1. Indicação pormenorizada de sua educação secundária,
precisando épocas, locais e instituições em que estudou, se
possível menção de notas, prêmios ou outras distinções obtidas;
f.2. Descrição minuciosa de seus estudos superiores, com
indicação das épocas e locais em que foram realizados, e relação
de notas obtidas;
f.3. Indicação dos locais em que exerceu sua profissão, em
seqüência cronológica, desde a conclusão dos estudos superiores até a data da inscrição ao concurso;
f.4. Indicação pormenorizada de sua formação científica
ou artística;
f.5. Relatório de toda sua atividade científica, artística,
técnica, cultural e didática, relacionada com a área em concurso,
principalmente a desenvolvida na criação, organização, orientação e desenvolvimento de núcleos de ensino e pesquisa;
f.6. Relação dos trabalhos publicados com os respectivos
resumos;
f.7. Relação nominal dos títulos universitários relacionados
com a disciplina ou conjunto de disciplinas em concurso, bem
como outros diplomas ou outras dignidades universitárias e
acadêmicas.
1.3. Todas as informações serão, obrigatoriamente, documentadas por certidões ou por outros documentos, a juízo da
Congregação da Unidade.
1.4. O Memorial poderá ser aditado, instruído ou completado até a data fixada para o encerramento do prazo para
inscrições.
1.5. Os candidatos serão notificados por Edital, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, a respeito da composição da
Comissão Julgadora e da fixação do calendário de provas, que
será publicado no DOE após a aprovação das inscrições pela
Congregação da Unidade.
1.6. Indeferido o pedido de inscrição, caberá pedido de
reconsideração à Congregação da Unidade, até 48 horas após a
publicação do indeferimento.
1.7. Mantendo-se o indeferimento pela Congregação da
Unidade, caberá recurso à Câmara de Ensino, Pesquisa e Extensão do Conselho Universitário, até 48 horas após a publicação
do indeferimento do pedido de reconsideração.
II - DA COMISSÃO JULGADORA DO CONCURSO
2. A Comissão Julgadora do concurso será constituída de
5 (cinco) membros aprovados pela Congregação da Unidade,
entre especialistas de renome na disciplina ou conjunto de
disciplinas em concurso, 2 (dois) dos quais pertencerão ao
corpo docente da Universidade, escolhidos entre professores
de nível MS-6 ou MS-5, em exercício na Universidade, e os 3
(três) restantes escolhidos entre professores dessas categorias
ou de categorias equivalentes pertencentes a estabelecimentos
de ensino superior oficial ou profissionais de reconhecida competência na disciplina ou conjunto de disciplinas em concurso,
pertencentes a instituições técnicas, científicas ou culturais do
País ou do exterior.
III - DAS PROVAS
3. O presente concurso constará das seguintes provas:
I. Prova de Títulos; (peso1)
II. Prova Didática; (peso 1)
III. Prova de Defesa de Tese ou avaliação do conjunto da
produção científica, artística ou humanística do candidato após
o seu doutoramento e por ele apresentado de forma a evidenciar
a sua contribuição nos campos da ciência, das artes ou humanidades; (peso 1).
3.1. A Prova de Títulos consistirá na avaliação pela Comissão Julgadora, com base no memorial apresentado, dos títulos
do candidato, emitindo parecer circunstanciado em que se realce
sua criatividade na ciência, nas artes ou humanidades e suas
qualidades como professor e orientador de trabalhos.
3.1.1. No julgamento de títulos será considerado cada um
dos itens abaixo, por ordem decrescente de valor:
a. Atividades didáticas de orientação, de ensino e pesquisa;
b. Atividades científicas, artísticas, culturais e técnicas relacionadas com a matéria em concurso;
c. Títulos universitários; e
d. Diplomas de outras dignidades universitárias e acadêmicas.
3.2. A prova didática versará sobre o programa de disciplina
ou conjunto de disciplinas ministradas na Universidade no ano
anterior ao concurso e nela o candidato deverá revelar cultura
aprofundada no assunto.
3.2.1. A matéria para a prova didática será sorteada na presença de, no mínimo, 3 membros da Comissão Julgadora, com
24 horas de antecedência, de uma lista de 10 pontos organizada
pela referida Comissão.
3.2.2. A prova didática terá a duração de 50 a 60 minutos
e nela o candidato desenvolverá o assunto do ponto sorteado,
vedada a simples leitura do texto da aula, mas facultando-se,
com prévia aprovação da Comissão Julgadora, o emprego de
roteiros, apontamentos, tabelas, gráficos, dispositivos ou outros
recursos pedagógicos utilizáveis na exposição.
3.3. A tese a ser defendida pelo candidato deverá basear-se em trabalho de pesquisa original. No caso de o candidato
optar pela apresentação do conjunto de sua produção científica,
artística ou humanística, realizada após o doutoramento, este
conjunto de trabalhos será organizado de modo a demonstrar
a capacidade crítica do candidato, bem como a originalidade
de suas pesquisas.
3.3.1. A arguição será feita pela Comissão Julgadora, cabendo a cada examinador 30 minutos e igual prazo ao candidato
para responder. A critério do candidato, poderá haver diálogo e
neste caso, os tempos serão somados.
IV - DO JULGAMENTO DAS PROVAS
4. Cada examinador atribuirá notas de 0 (zero) a 10 (dez) a
cada uma das provas.
4.1. A nota final de cada examinador será a média das notas
por ele atribuídas às provas.
4.2. Os candidatos que alcançarem, de 3 (três) ou mais
examinadores, a média mínima 7,0 (sete), serão julgados habilitados à Livre-Docência.
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4.3. A Comissão Julgadora, terminadas as provas, emitirá
um parecer circunstanciado, único e conclusivo, sobre o resultado do concurso que será submetido à aprovação da Congregação da Unidade.
4.4. O resultado final do concurso para Livre-Docente,
devidamente aprovado pela Congregação da Faculdade de
Odontologia de Piracicaba, será submetido à homologação da
Câmara de Ensino, Pesquisa e Extensão, com posterior publicação no D.O.E
V - DO RECURSO
5. 5. Do julgamento do concurso caberá recurso, exclusivamente de nulidade, ao Conselho Universitário.
VI – DA LEGISLAÇÃO
6. O presente concurso obedecerá às disposições contidas na Deliberação CONSU-A-05/2003 e Deliberação CONSU
A-10/2010 que estabelece o perfil de Professor Associado I (MS5.1) da Faculdade de Odontologia de Piracicaba.
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
FACULDADE DE EDUCAÇÃO FÍSICA
EDITAL
A Universidade Estadual de Campinas torna pública a
abertura de inscrições para o concurso de provas e títulos para
obtenção do Título de Livre Docente na área de Atividade Física,
Adaptação e Saúde, na disciplina EF611 – Processo de envelhecimento e Educação Física, do Departamento de Estudos da
Atividade Física Adaptada, da Faculdade de Educação Física, da
Universidade Estadual de Campinas.
INSTRUÇÕES
I – DAS INSCRIÇÕES
1. As inscrições serão recebidas, pelo prazo de 30 dias a
contar da publicação deste Edital, de segunda à sexta-feira, das
9h00 às 12h00 e das 13h30 às 16h00, na Secretaria Administrativa da Faculdade de Educação Física, da Universidade Estadual
de Campinas, na Cidade Universitária "Zeferino Vaz", Barão
Geraldo, Campinas, SP.
1.1. Poderão se inscrever ao concurso graduados em Curso
Superior, portadores do título de Doutor, conferido pelo menos
três (3) anos antes da data da inscrição, nos termos do § 1º do
Artigo 172 do Regimento Geral da UNICAMP e do Artigo 2º da
Deliberação CONSU-A-05/2003.
1.2. Para inscrição, o candidato deverá apresentar requerimento dirigido ao Diretor da Unidade, indicando: nome, idade,
filiação, naturalidade, estado civil, domicílio e profissão, acompanhado dos seguintes documentos:
a. Diploma de Curso Superior, que inclua a matéria da disciplina ou conjunto de disciplinas em Concurso ou afim;
b. Título de Doutor;
c. Cédula de Identidade;
d. Oito (08) exemplares de Tese ou do Conjunto da Produção Científica, Artística ou Humanística do candidato após seu
doutoramento e por ele apresentado de forma a evidenciar a sua
contribuição nos campos da ciência, das artes ou humanidades;
e. Um (01) exemplar de cada trabalho ou documento relacionado no Memorial.
f. 0ito (08) exemplares do Memorial, impresso, contendo
tudo o que se relacione com a formação científica, artística,
didática e profissional do candidato, principalmente as atividades relacionadas com a disciplina ou conjunto de disciplinas em
Concurso, a saber:
f.1. Indicação pormenorizada de sua educação secundária,
precisando épocas, locais e instituições em que estudou, se
possível menção de notas, prêmios ou outras distinções obtidas;
f.2. Descrição minuciosa de seus estudos superiores, com
indicação das épocas e locais em que foram realizados, e relação
de notas obtidas;
f.3. Indicação dos locais em que exerceu sua profissão, em
seqüência cronológica, desde a conclusão dos estudos superiores até a data da inscrição ao concurso;
f.4. Indicação pormenorizada de sua formação científica
ou artística;
f.5. Relatório de toda sua atividade científica, artística,
técnica, cultural e didática, relacionada com a área em concurso,
principalmente a desenvolvida na criação, organização, orientação e desenvolvimento de núcleos de ensino e pesquisa;
f.6. Relação dos trabalhos publicados com os respectivos
resumos;
f.7. Relação nominal dos títulos universitários relacionados
com a disciplina ou conjunto de disciplinas em concurso, bem
como outros diplomas ou outras dignidades universitárias e
acadêmicas.
1.3. Todas as informações serão, obrigatoriamente, documentadas por certidões ou por outros documentos, a juízo da
Congregação da Unidade.
1.4. O Memorial poderá ser aditado, instruído ou completado até a data fixada para o encerramento do prazo para
inscrições.
1.5. Os candidatos serão notificados por Edital, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, a respeito da composição da
Comissão Julgadora e da fixação do calendário de provas, que
será publicado no DOE após a aprovação das inscrições pela
Congregação da Unidade.
1.6. Indeferido o pedido de inscrição, caberá pedido de
reconsideração à Congregação da Unidade, até 48 horas após a
publicação do indeferimento.
1.7. Mantendo-se o indeferimento pela Congregação da
Unidade, caberá recurso à Câmara de Ensino, Pesquisa e Extensão do Conselho Universitário, até 48 horas após a publicação
do indeferimento do pedido de reconsideração.
II - DA COMISSÃO JULGADORA DO CONCURSO
2. A Comissão Julgadora do concurso será constituída de
5 (cinco) membros aprovados pela Congregação da Unidade,
entre especialistas de renome na disciplina ou conjunto de
disciplinas em concurso, 2 (dois) dos quais pertencerão ao
corpo docente da Universidade, escolhidos entre professores
de nível MS-6 ou MS-5, em exercício na Universidade, e os 3
(três) restantes escolhidos entre professores dessas categorias
ou de categorias equivalentes pertencentes a estabelecimentos
de ensino superior oficial ou profissionais de reconhecida competência na disciplina ou conjunto de disciplinas em concurso,
pertencentes a instituições técnicas, científicas ou culturais do
País ou do exterior.
III - DAS PROVAS
3. O presente concurso constará das seguintes provas:
I. Prova de Títulos;
II. Prova Didática;
III. Prova de Defesa de Tese ou avaliação do conjunto da
produção científica, artística ou humanística do candidato
após o seu doutoramento e por ele apresentado de forma a
evidenciar a sua contribuição nos campos da ciência, das artes
ou humanidades.
3.1. A Prova de Títulos consistirá na avaliação pela Comissão Julgadora, com base no memorial apresentado, dos títulos
do candidato, emitindo parecer circunstanciado em que se realce
sua criatividade na ciência, nas artes ou humanidades e suas
qualidades como professor e orientador de trabalhos.
3.1.1. No julgamento de títulos será considerado cada um
dos itens abaixo, por ordem decrescente de valor:
a. Atividades didáticas de orientação, de ensino e pesquisa;
b. Atividades científicas, artísticas, culturais e técnicas relacionadas com a matéria em concurso;
c. Títulos universitários; e
d. Diplomas de outras dignidades universitárias e acadêmicas.
3.2. A prova didática versará sobre o programa de disciplina
ou conjunto de disciplinas ministradas na Universidade no ano
anterior ao concurso e nela o candidato deverá revelar cultura
aprofundada no assunto.
3.2.1. A matéria para a prova didática será sorteada na presença de, no mínimo, 3 membros da Comissão Julgadora, com
24 horas de antecedência, de uma lista de 10 pontos organizada
pela referida Comissão.
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3.2.2. A prova didática terá a duração de 50 a 60 minutos
e nela o candidato desenvolverá o assunto do ponto sorteado,
vedada a simples leitura do texto da aula, mas facultando-se,
com prévia aprovação da Comissão Julgadora, o emprego de
roteiros, apontamentos, tabelas, gráficos, dispositivos ou outros
recursos pedagógicos utilizáveis na exposição.
3.3. A tese a ser defendida pelo candidato deverá basear-se em trabalho de pesquisa original. No caso de o candidato
optar pela apresentação do conjunto de sua produção científica,
artística ou humanística, realizada após o doutoramento, este
conjunto de trabalhos será organizado de modo a demonstrar
a capacidade crítica do candidato, bem como a originalidade
de suas pesquisas.
3.3.1. A arguição será feita pela Comissão Julgadora, cabendo a cada examinador 30 minutos e igual prazo ao candidato
para responder. A critério do candidato, poderá haver diálogo e
neste caso, os tempos serão somados.
IV - DO JULGAMENTO DAS PROVAS
4. Cada examinador atribuirá notas de 0 (zero) a 10 (dez) a
cada uma das provas.
4.1. A nota final de cada examinador será a média das notas
por ele atribuídas às provas.
4.2. Os candidatos que alcançarem, de 3 (três) ou mais
examinadores, a média mínima 7,0 (sete), serão julgados habilitados à Livre-Docência.
4.3. A Comissão Julgadora, terminadas as provas, emitirá
um parecer circunstanciado, único e conclusivo, sobre o resultado do concurso que será submetido à aprovação da Congregação da Unidade.
4.4. O resultado final do concurso para Livre-Docente, devidamente aprovado pela Congregação da Faculdade de Educação
Física, será submetido à homologação da Câmara de Ensino,
Pesquisa e Extensão, com posterior publicação no D.O.E.
V - DO RECURSO
5. 5. Do julgamento do concurso caberá recurso, exclusivamente de nulidade, ao Conselho Universitário.
VI – DA LEGISLAÇÃO
6. O presente concurso obedecerá as disposições contidas na Deliberação CONSU-A-05/2003 e Deliberação CONSU
–A-11/2014 que estabelece o perfil de Professor Associado I
(MS-5.1) da Faculdade de Educação Física.

UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA
UNIDADES UNIVERSITÁRIAS
CAMPUS DE ARAÇATUBA
Faculdade de Odontologia
CÂMPUS DE ARAÇATUBA
FACULDADE DE ODONTOLOGIA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ODONTOLOGIA
PREVENTIVA E SOCIAL
EDITAL 016/2018-DTA
Estarão abertas de 03 de setembro a 26 de outubro de
2018, as inscrições para a prova de seleção de candidatos à
matrícula no Curso de Mestrado do Programa de Pós-Graduação
em ODONTOLOGIA PREVENTIVA E SOCIAL no ano de 2019.
1.LINHAS DE PESQUISAS:
ADMINISTRAÇÃO E POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE
BIOÉTICA E SAÚDE COLETIVA
PREVENÇÃO E EDUCAÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA
EPIDEMIOLOGIA EM SAÚDE PÚBLICA
ENSINO ODONTOLÓGICO
2. DAS VAGAS:
Mestrado: 06
3. DAS INSCRIÇÕES
3.1. As inscrições estarão abertas de 03 de setembro
de 2018 (a partir das 09 horas - horário de Brasília) a 26 de
outubro de 2018 (até às 17 horas - horário de Brasília) e serão
realizadas em duas etapas: 1) inscrição on-line e 2) entrega de
documentação.
3.2. Inscrição on-line: Para inscrever-se o candidato deverá
acessar o site www.foa.unesp.br, localizar os links correlatos
à inscrição para aluno regular de Pós-Graduação e preencher
todas as telas referentes à inscrição on-line até receber o e-mail
de confirmação da inscrição. Ainda, o deferimento da inscrição está condicionado ao encaminhamento dos documentos
relacionados abaixo, via correio (exclusivamente por SEDEX)
ou entregues diretamente na Seção Técnica de Pós-Graduação.
3.3. Entrega da documentação: O candidato deverá preencher o requerimento de inscrição obtido no site www.foa.
unesp.br e entregá-lo juntamente com a documentação relacionada, abaixo, nas alíneas "b" a "k", na Seção Técnica de
Pós-Graduação da Faculdade de Odontologia do Campus de
Araçatuba/UNESP, ou enviar pelo correio (exclusivamente por
meio de SEDEX) para: SEÇÃO TÉCNICA DE PÓS-GRADUAÇÃO/
ODONTOLOGIA PREVENTIVA E SOCIAL - Faculdade de Odontologia de Araçatuba/UNESP, Rua José Bonifácio, 1193 - Vila
Mendonça - Araçatuba/SP, Cep: 16015-050. Horário de entrega
na Seção Técnica de Pós-Graduação: de 2ª a 6ª feira, das 14:00
às 17:00 horas.
3.4. Documentos necessários para inscrição:
a) Requerimento de inscrição, indicando a linha de pesquisa
e o curso pretendido;
b) cópia da cédula de identidade ou protocolo de solicitação
(tem que ser o RG, não pode ser a carteira de
habilitação ou carteira de classe);
c) cópia do CPF;
d) se candidato estrangeiro, comprovante de estar em dia
com o Serviço Federal de Migração;
e) Candidatos estrangeiros deverão ainda comprovar
conhecimento de Língua Portuguesa;
f) cópia de diploma de Cirurgião Dentista expedido por
estabelecimento oficial ou oficialmente reconhecido;
g) cópia do Histórico Escolar correspondente ao Curso de
Graduação;
h) Curriculum Vitae Plataforma Lattes/CNPq documentado
(site: www.cnpq.br);
i) uma fotografia 3x4 recente a qual deverá ser colada no
Requerimento de inscrição;
j) comprovante de Proficiência em Língua Inglesa, de acordo
com o disposto no item 4.2 deste edital;
k) comprovante de pagamento da taxa de inscrição, no valor
de R$ 68,00 (taxa vigente na Tabela de valores fixados pelo
artigo 2.º da Resolução Unesp n.º 57/98)
O pagamento poderá ser feito da seguinte forma:
- Seção de Finanças da Faculdade de Odontologia de Araçatuba/UNESP, Rua José Bonifácio, 1193 - Araçatuba/SP;
- depósito identificado ou transferência bancária - BANCO
DO BRASIL - Banco: 001 - FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE
ARAÇATUBA - CNPJ: 48.031.918/0013- 68 - Agência: 6602-8 conta n.º 130050-4.
Obs: as cópias dos documentos pessoais, diploma, histórico
escolar e comprovante de pagamento, não deverão estar encadernadas no curriculum.
3.5. Poderão inscrever-se no processo seletivo e compor o
corpo discente, alunos de graduação com as seguintes características: Critérios mínimos - ser ou ter sido bolsista de iniciação
científica, possuir histórico escolar sem reprovas e ser autor ou
co-autor de publicações científicas. O candidato deverá indicar
a situação de aluno da graduação no formulário de inscrição
e enviar os documentos que comprovem os critérios mínimos
exigidos.
3.6. O candidato aprovado para o curso de Mestrado que,
no ato da inscrição, não tiver concluído a graduação, deverá, no
momento da matrícula, apresentar comprovante de conclusão
do curso de graduação, salvo os candidatos inscritos nos termos
do item 3.5;

3.7. A inscrição será EFETIVADA, somente após a confirmação do pagamento da taxa de inscrição, da inscrição on-line e a
verificação da documentação enviada.
3.8. O candidato deverá acompanhar o andamento de
sua inscrição no site http://www.foa.unesp.br. Somente poderá
participar do exame de seleção o candidato cuja inscrição foi
deferida.
A Faculdade de Odontologia do Campus de Araçatuba
não se responsabiliza por solicitação de inscrição não recebida
por motivos de ordem técnica dos computadores, falhas de
comunicação, bem como outros fatores de ordem técnica que
impossibilitem a transferência de dados. O descumprimento das
instruções para inscrição via Internet implicará a não efetivação
da inscrição.
3.9. No caso de envio dos documentos pelo correio, será
considerado como limite da data de postagem o dia 26 de outubro de 2018. As inscrições, cujos documentos forem postados
após esta data, estarão automaticamente indeferidas. No caso
da entrega dos documentos diretamente na Seção Técnica de
Pós-Graduação, a data limite para recebimento será dia 26 de
outubro de 2018, até as 17h. A Seção Técnica de Pós-Graduação
não receberá, via balcão, documentação após esta data, ficando
as respectivas inscrições automaticamente indeferidas. Horário
de entrega na Seção Técnica de Pós-Graduação: de 2ª a 6ª feira,
das 14:00 às 17:00 horas.
3.10. As inscrições com documentação incompleta ou cujo
pagamento da taxa não foi confirmado serão automaticamente
INDEFERIDAS. Não haverá devolução de taxa de inscrição.
4. DAS PROVAS
4.1. As provas de seleção serão realizadas no dia 09 de
novembro de 2018, com início às 09:00 horas, na Sala de Aulas
do Departamento de Odontologia Infantil e Social, da Faculdade
de Odontologia do Câmpus de Araçatuba/UNESP, Rua José Bonifácio, 1193 - Araçatuba/SP, e constarão das seguintes etapas:
- Prova Escrita - dia 09/11/2018 - 09:00 horas;
- Análise do Curriculum Vitae pela Banca Examinadora;
4.2. Além da prova escrita, o candidato deverá demonstrar
conhecimento de idioma estrangeiro por meio de exame de proficiência em língua. O candidato deverá comprovar por meio de
certificado expedido por instituição de reconhecida competência
a proficiência em idioma estrangeiro Inglês na inscrição ou após
a matrícula, em até 12 meses para o Mestrado;
4.2.1. Os testes aceitos para comprovação da proficiência
em inglês são: International English Language Test - IELTS (mínimo de 4,0 pontos); Test of English as Foreigh Language - TOEFL
(TOEFL "paper based": mínimo de 390 pontos; TOEFL "computer
based": mínimo de 150 pontos; TOEFL "internet based": mínimo
de 50 pontos; e Test of English for International Communication
- TOEIC: mínimo de 450 pontos).
4.2.2. Caberá ao Conselho do Programa deliberar sobre os
testes não previstos no item anterior;
4.2.3. Caso o candidato não comprove a proficiência na
língua inglesa nos prazos estabelecidos no item 4.2. deste
edital, a matrícula do candidato poderá ser cancelada, mediante
decisão do Conselho.
4.3. Os candidatos estrangeiros cuja língua materna não
seja o Português, deverão submeter-se, também, à prova de
proficiência em Língua Portuguesa no processo seletivo.
4.4. A avaliação será feita por uma banca examinadora
indicada pelo Conselho do Programa;
4.5. O candidato deverá comparecer ao local das provas
com no mínimo 30 minutos de antecedência para checagem e
assinatura da lista de presença. Após o horário de início da prova
não será permitida a entrada do candidato à sala;
4.6. A nota mínima para aprovação no processo seletivo
será 6 (seis) para o curso de Mestrado.
5. DAS MATRÍCULAS
As matrículas para os aprovados no exame de seleção
serão realizadas em 2019. O link para a matrícula bem como a
documentação necessária serão disponibilizados no site http://
www.foa.unesp.br após a divulgação dos resultados do processo
seletivo.
6. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
6.1. A aprovação do candidato no curso não implica na
concessão automática de bolsa.
6.2. Demais informações poderão ser obtidas na Seção
Técnica de Pós-Graduação da Faculdade de Odontologia do
Campus de Araçatuba, pelo telefone (18) 3636-3224, site: http://
www.foa.unesp.br, e-mail: posgrad@foa.unesp.br.
6.3. O curriculum dos candidatos ao processo seletivo
deverá ser requisitado dentro de, no máximo, 30 dias após a
divulgação do resultado final. Após este prazo toda a documentação não poderá mais ser reclamada, sendo encaminhada
para descarte.
Edital 17/2018-DTA: convocação para provas
A Direção da Faculdade de Odontologia do câmpus de
Araçatuba convoca o candidato Ronald Jefferson Martins, RG
18.889.757-4-SSP/SP, inscrito no concurso público de títulos e
provas para obtenção do título de Livre-Docente nas disciplinas
de Saúde Coletiva I e II, para as provas que serão realizadas
nos dias 27 e 28 de setembro de 2018, a partir das 8 horas do
primeiro dia, nas dependências da Faculdade de Odontologia, à
Rua José Bonifácio, 1193, Araçatuba/SP.
PROCESSO FOA-582/2017

CAMPUS DE BOTUCATU
Faculdade de Medicina
Edital nº 046/2018 - FM/DTA
A Direção da Faculdade de Medicina de Botucatu da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (Unesp) torna
público que, no período de 03 de setembro a 21 de setembro
de 2018, estarão abertas inscrições para exame de seleção de
um bolsista de pós-doutorado, vinculado ao Programa de Pós-graduação em Saúde Coletiva, Cursos de Mestrado Acadêmico
e Doutorado.
O processo seletivo está em consonância com a Portaria
no 086, de 03 de julho de 2013, da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), que aprova o
Regulamento do Programa Nacional de Pós-Doutorado (PNPD).
O candidato poderá se inscrever em uma das seguintes
modalidades:
a) ser brasileiro ou estrangeiro residente no Brasil portador
de visto temporário, permanente, refugiado ou asilo político;
b) ser estrangeiro, residente no exterior, sem vínculo
empregatício;
c) ser docente ou pesquisador no país com vínculo empregatício em instituições de ensino superior ou instituições públicas de pesquisa.
Professores substitutos poderão ser aprovados na modalidade “a”, sem prejuízo de suas atividades de docência, após
análise e autorização do Programa de Pós-graduação.
Os candidatos aprovados na modalidade “c” deverão
apresentar até o dia 17 de outubro de 2018 comprovação de
afastamento da instituição de origem, por período compatível
com o prazo de vigência da bolsa e não poderão realizar o
estágio pós-doutoral na mesma instituição com a qual possuem
vínculo empregatício.
1. Vaga: uma vaga alocada na Área de Concentração e em
uma das linhas de pesquisa do Programa (Anexo 1). Como primeiro passo do processo, o candidato interessado deverá entrar
em contato com o supervisor, dentre os constantes no Anexo 1.
2. Requisitos e atribuições dos candidatos e bolsistas:
2.1. Possuir, até 21 de setembro de 2018, o título de doutor
(devidamente homologado) obtido em cursos avaliados pela
CAPES e reconhecidos pelo CNE/MEC. Em caso de diploma obtido em instituição estrangeira, este será analisado pelo Programa
de Pós-Graduação;
2.2. Disponibilizar currículo atualizado na Plataforma Lattes
do CNPq, no site http://www.cnpq.br. No caso de candidato
estrangeiro, providenciar currículo com histórico de registro de
patentes e/ou publicação de trabalhos científicos e tecnológi-
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cos de impacto e/ou prêmios de mérito acadêmico, conforme
modelo disponível no website da CAPES, link: http://www.capes.
gov.br/images/stories/download/legislacao/Portaria_86_2013_
Regulamento_PNPD.pdf;
2.3. Não ser aposentado ou estar em situação equiparada;
2.4. Poderão se inscrever candidatos brasileiros ou estrangeiros, residentes ou não residentes no Brasil na época da
inscrição (caso aprovado, deverá fixar residência em Botucatu,
devidamente comprovada, durante todo o período da bolsa).
2.5. Do bolsista exigir-se-á:
a) relatório de atividades anual a ser submetido à aprovação do Conselho do Programa de Pós-Graduação e encaminhar
Relatório Final em até 60 (sessenta) dias após o encerramento
da respectiva bolsa;
b) caso haja interesse de renovar a bolsa, 60 (sessenta)
dias antes do término da vigência da bolsa, o encaminhamento
ao Conselho do Programa de Pós-Graduação de relatório de
atividades anual, com parecer circunstanciado do supervisor
sobre o desempenho do bolsista, justificando o papel do mesmo
na melhora da produção intelectual do Programa, em plano de
trabalho para os próximos 12 (doze) meses, com os seguintes
indicadores: comunicação do conhecimento produzido, na forma
de artigos e de apresentações em eventos científicos; coorientações em níveis de iniciação científica, mestrado e/ou doutorado;
participação em grupos de pesquisa;
c) dedicação exclusiva às atividades do projeto e de pesquisa, junto ao Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva,
Cursos de Mestrado Acadêmico e Doutorado;
d) restituir à CAPES os recursos recebidos irregularmente,
quando apurada a não observância das normas do PNPD, salvo
se motivada por caso fortuito, força maior, circunstância alheia
a sua vontade ou doença grave devidamente comprovada e
fundamentada. A avaliação dessas situações fica condicionada
à análise e deliberação pela Diretoria Executiva da CAPES, em
despacho fundamentado.
3. Bolsa: tempo, valor e uso de outros benefícios:
3.1. Para os bolsistas aprovados nas modalidades “a”
e “b”, o período de duração da bolsa será de doze meses,
podendo ser renovada anualmente até atingir o limite máximo
de 60 (sessenta) meses, desde que avaliado e aprovado pelo
Conselho do Programa de Pós-Graduação, conforme exposto
no item 2.5, “b”;
3.2. Para os candidatos aprovados na modalidade “c”, o
período máximo de duração da bolsa será de 12 meses, sem
possibilidade de renovação.
3.3. As bolsas concedidas no âmbito do PNPD consistem
em pagamento ao próprio bolsista de mensalidade para sua
manutenção, cujo valor é fixado pela CAPES e limitado ao tempo
que usufruirá da bolsa.
3.4. É vedado o acúmulo de bolsa com qualquer outro programa da CAPES, de outra agência de fomento pública, nacional
ou internacional, empresa pública ou privada ou ainda com o
exercício profissional remunerado, ressalvadas as exceções previstas nas inscrições na modalidade “c” ou expressa permissão
em norma específica baixada pela CAPES.
3.5. Como incentivo ao melhor aproveitamento da dedicação dos bolsistas do PNPD, as Fundações de Amparo à Pesquisa
(FAPs), as empresas, os institutos de pesquisa, as instituições de
educação superior, as fundações universitárias, as organizações
não-governamentais e outras entidades interessadas no PNPD,
poderão alocar como contrapartida recursos para passagens e
diárias, de custeio e de capital para aquisição de máquinas e
outros equipamentos, bem como conceder auxílios complementares para aquisição de insumos para a pesquisa.
4. Inscrições:
As inscrições poderão ser efetuadas diretamente na Seção
Técnica de Pós-graduação da Faculdade de Medicina de Botucatu – Unesp ou encaminhadas via correios (Sedex/Fedex), no
período de 03 de setembro a 21 de setembro de 2018.
A data limite para entrega na Seção Técnica de Pós-graduação de toda documentação exigida será 21 de setembro
de 2018, no horário das 8h às 11h30min e das 13h30min às 18
horas. A Seção Técnica de Pós-graduação não receberá documentação após 21 de setembro de 2018, ficando as respectivas
inscrições automaticamente indeferidas.
As inscrições e respectiva documentação que forem encaminhadas via correios só serão aceitas caso sejam recebidas
na Seção Técnica de Pós-graduação também até o dia 21 de
setembro de 2018, independente da data de postagem. Caso a
documentação não seja recebida até a referida data, a inscrição
será indeferida. A Faculdade de Medicina não se responsabilizará por atrasos ocorridos na entrega via postal.
Endereço para envio via correios ou entrega dos documentos: Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”
- Unesp - Faculdade de Medicina de Botucatu - Av. Professor
Mário Rubens Guimarães Montenegro, s/nº Botucatu - SP - CEP
18.618-687 - Seção Técnica de Pós-graduação - Referente: Inscrição para seleção de bolsista ao pós-doutoramento, vinculado
ao Programa de Pós-graduação em Saúde Coletiva
O deferimento da inscrição estará condicionado a entrega
de todos os documentos relacionados abaixo.
4.1. Documentos:
4.1.1. requerimento de inscrição, conforme modelo contido
no anexo 2;
4.1.2. curriculum vitae plataforma lattes documentado (ou
seja, acompanhado de cópia dos documentos que comprovem
cada item incluído no currículo) e impresso a partir da Plataforma Lattes - CNPq e que deverá estar também disponível na
Plataforma Lattes no site do CNPq. No caso de estrangeiro utilizar o modelo proposto no documento, disponível no website da
CAPES, link: http://www.capes.gov.br/images/stories/download/
legislacao/Portaria_86_2013_Regulamento_PNPD.pdf;
4.1.3. uma cópia do diploma (ou documento equivalente)
e uma cópia do histórico escolar do curso de doutorado obtido
em cursos avaliados pela CAPES e reconhecidos pelo CNE/MEC.
Em caso de diploma obtido em instituição estrangeira, este será
analisado pelo Conselho do Programa de Pós-graduação.
4.1.4. uma cópia do projeto de pesquisa em nível de
desenvolvimento de pesquisa de Pós-doutoramento, justificando
contribuições na inovação do conhecimento dentro das linhas
de pesquisa que se alocará, amparado em revisão de literatura
atualizada, pertinente e seletiva ao objeto a ser investigado. O
problema e/ou hipótese deverão estar claros, com delineamento,
fundamentação teórica e metodológica coerentes, consistente e
clara, visando atender ao problema e/ou hipótese e objetivos
propostos, além de cronograma de execução adequado ao
período da bolsa que usufruirá, conforme itens 3.1. e 3.2. deste
documento.
4.1.5. carta de aceite do supervisor, dentre os relacionados
no anexo 01 e de acordo com o modelo contido no anexo 3.
4.1.6. plano de trabalho para os primeiros 12 meses, com
propostas de comunicação do conhecimento produzido, na
forma de artigos e de apresentações em eventos científicos;
coorientações em níveis de iniciação científica, mestrado e/ou
doutorado; participação em grupos de pesquisa.
4.1.7. declaração de ciência da obrigatoriedade de entrega
do projeto de pesquisa ao CEP/CEUA, conforme modelo contido
no anexo 4;
4.1.8. Somente para candidatos brasileiros: uma cópia dos
seguintes documentos pessoais:
4.1.8.1. cédula de identidade (ou equivalente);
4.1.8.2. C.P.F;
4.1.8.3. “certidão de quitação eleitoral”, a qual poderá ser
obtida em qualquer cartório ou posto de atendimento eleitoral
ou pelo site http://www.tse.jus.br/eleitor-e-eleicoes/certidoes/
certidao-de-quitacao-eleitoral (não serão aceitos comprovantes
de votações);
4.1.8.4. documento militar que comprove estar em dia com
as obrigações militares (para candidatos do sexo masculino);
4.1.9. Somente para candidatos estrangeiros ou brasileiros
residentes no exterior:

