sexta-feira, 8 de fevereiro de 2019
ESCOLA POLITÉCNICA
EDITAL 003/2019
REF. EDITAL EP/CONCURSOS 032/2018
CONVOCAÇÃO PARA AS PROVAS
Terá início no dia 08 de abril de 2019, às 7 horas, no
Departamento de Engenharia de Minas e de Petróleo – PMI –
da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, na Avenida
Professor Mello Moraes, número 2373, Cidade Universitária,
SP, o concurso público de títulos e provas para provimento de
01 (um) cargo de Professor Doutor, referência MS-3, em RDIDP,
na área “Engenharia de Petróleo”, para o curso ministrado na
cidade de Santos / SP, conforme Edital EP/Concursos-032/2018
de abertura de inscrições, publicado no D.O.E. de 29/08/2018,
para o qual estão inscritos os candidatos Marcel Joly, Dheiver
Francisco dos Santos, João Anderson Isler, Antonio Carlos da
Costa Martins, Gabriel Romualdo de Azevedo, José Maria Alves
Godoi e Nara Angélica Policarpo.
A comissão julgadora estará constituída dos seguintes
membros:
PRESIDENTE: Prof. Dr. Kazuo Nishimoto – Titular (PNV/
EPUSP)
Prof. Dr. Ronaldo Carrion – Doutor (PMI/EPUSP)
Prof. Dr. Bernardo Luis Rodrigues de Andrade – Doutor
(PNV/EPUSP)
Prof. Dr. José Ricardo Pelaquim Mendes – Doutor (UNICAMP)
Prof. Dr. Anthony Andrey Ramalho Diniz – Adjunto (UNIFESP)
Ficam, pelo presente edital, convocados os candidatos e a
comissão julgadora acima mencionados.

FACULDADE DE EDUCAÇÃO
FACULDADE DE EDUCAÇÃO
Edital FEUSP nº 20/2019
Resultado Final e Homologação
O Diretor da Faculdade de Educação da Universidade de
São Paulo, torna público o Resultado Final e Homologação do
Processo Seletivo para a contratação de 04 (quatro) Professores,
por prazo determinado (31/12/2019), com jornada de trabalho
de 12 horas semanais, junto à Escola de Aplicação da Faculdade
de Educação da Universidade de São Paulo, para Professor
Especialista em Educação Especial, conforme Edital FEUSP nº
83/2018, publicado no D.O.E. de 30/11/2018 e Edital FEUSP nº
11/2019 (Convocação para Provas):
Classificação Nomes das candidatas
1º Letícia Paloma de Freitas Pereira Silva;
2º Ingrid Anelise Lopes;
3º Patrícia Tanganelli Lara.
Tendo em vista o resultado acima discriminado, a Comissão
Julgadora do Processo Seletivo decidiu, por unanimidade indicar
as candidatas Letícia Paloma de Freitas Pereira Silva, Ingrid
Anelise Lopes e Patrícia Tanganelli Lara para contratação e apresentou ao Conselho Técnico Administrativo da FEUSP, o Relatório
Final que foi aprovado “ad-referendum” pelo referido Conselho.
FACULDADE DE EDUCAÇÃO
Edital FEUSP nº 21/2019
RESULTADO FINAL E HOMOLOGAÇÃO
O Diretor da Faculdade de Educação da USP torna público
o Resultado Final do Processo Seletivo para contratação de um
Professor Contratado III (Doutor) ou Professor Contratado II
(Mestre) ou Professor Contratado I (Graduado), por prazo determinado, em jornada de 12 horas semanais, até 31/12/2019, para
atuar nas disciplinas EDM0339 Metodologia do Ensino de Geografia, EDM0344 Fundamentos Teórico-metodológicos do Ensino
de Geografia (Pedagogia), EDM0421 Metodologia do Ensino de
Geografia I e EDM0422 Metodologia do Ensino de Geografia II
(Licenciatura), em conformidade com o Edital FEUSP 81/2018.
Classificação/Nome dos Candidatos:
1º) Ana Paula Gomes Seferian
Tendo em vista o resultado acima discriminado, a Comissão
de Seleção do Processo Seletivo apresentou o Relatório Final ao
chefe do EDM, que o aprovou “ad referendum” do Conselho em
06/02/2019, e à Direção da Faculdade de Educação da USP, que o
aprovou, “ad referendum” do Conselho Técnico Administrativo,
em 07/02/2019.

FACULDADE DE MEDICINA
FACULDADE DE MEDICINA DA USP - EDITAL ATAC/
FM/008/2019 - APROVAÇÃO DA COMISSÃO DE SELEÇÃO DO
PROCESSO SELETIVO PARA A CONTRATAÇÃO DE UM (01)
DOCENTE POR PRAZO DETERMINADO, COMO PROFESSOR
CONTRATADO III (MS-3.1, PARA OS CONTRATADOS COM
TÍTULO DE DOUTOR), COM SALÁRIO DE R$ 1.877,43, OU COMO
PROFESSOR CONTRATADO II (MS-2, PARA OS CONTRATADOS
COM TÍTULO DE MESTRE), COM SALÁRIO DE R$ 1.342,26, REFERÊNCIA MÊS DE MAIO DE 2018, COM JORNADA DE 12 (DOZE)
HORAS SEMANAIS DE TRABALHO, JUNTO AO DEPARTAMENTO
DE DERMATOLOGIA, COM BASE NO PROGRAMA DAS DISCIPLINAS MSP2141 - SISTEMA TEGUMENTAR (PELE E ANEXOS) E
MSP5202 - ESTÁGIO INTEGRADO EM ESPECIALIDADES
Foi aprovada em 7 de fevereiro de 2019, ad referendum do
Conselho Técnico Administrativo da Faculdade de Medicina da
Universidade de São Paulo, a indicação da seguinte Comissão
de Seleção do Processo Seletivo para a contratação de um (01)
docente por prazo determinado, como Professor Contratado III
(MS-3.1, para os contratados com título de Doutor), com salário
de R$ 1.877,43, ou como Professor Contratado II (MS-2, para os
contratados com título de Mestre), com salário de R$ 1.342,26,
referência mês de maio de 2018, com jornada de 12 (doze) horas
semanais de trabalho, junto ao Departamento de Dermatologia,
com base no programa das disciplinas MSP2141 - Sistema
Tegumentar (Pele e Anexos) e MSP5202 - Estágio Integrado
em Especialidades, referente ao edital de abertura de inscrições
ATAC/FM/141/2018, publicado no Diário Oficial de São Paulo de
19 de dezembro de 2018:
DO DEPARTAMENTO:
Prof.ª Dr.ª Celina Wakisaka Maruta (Presidente)
Prof. Dr. Walter Belda Junior – Suplente
Prof. Dr. Marcello Menta Simonsen Nico – Suplente
DE FORA DO DEPARTAMENTO:
Prof.ª Dr.ª Maria Claudia Nogueira Zerbini – Departamento
de Patologia da Faculdade de Medicina da Universidade de
São Paulo
Prof.ª Dr.ª Maria Cassia Jacintho Mendes Correa – Departamento de Moléstias Infecciosas e Parasitárias da Faculdade de
Medicina da Universidade de São Paulo
Prof. Dr. Jorge Simão do Rosário Casseb – Instituto de Medicina Tropical da Universidade de São Paulo – Suplente
Prof.ª Dr.ª Claudia da Costa Leite – Departamento de Radiologia e Oncologia da Faculdade de Medicina da Universidade de
São Paulo – Suplente
Prof.ª Dr.ª Ana Marli Christovam Sartori – Departamento de
Moléstias Infecciosas e Parasitárias da Faculdade de Medicina
da Universidade de São Paulo – Suplente

FACULDADE DE SAÚDE PÚBLICA
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
FACULDADE DE SAÚDE PÚBLICA
Edital 003/19 - CONVOCAÇÃO
Processo Seletivo para contratação de 01 (um) docente por
prazo determinado, como professor Contratado III (Professor
Doutor), junto ao Departamento de Saúde Ambiental, aberto
através do Edital FSP/068/18, publicado no Diário Oficial do
Estado em 19/12/18.
Os trabalhos do processo seletivo em questão foram
marcados para os dias 26, 27, 28 de fevereiro e 1º de março
de 2019, com início às 8h00m, na sala “Paulo de Azevedo
Antunes”, Diretoria da Faculdade de Saúde Pública, situada à
Av. Dr. Arnaldo, 715 – São Paulo - SP. Assim sendo, ficam con-

Diário Oficial Poder Executivo - Seção I
vocados, os candidatos portadores do título de Doutor: Roberta
de Freitas Campos, Caren Ruotti, Rafael Tocantins Maltez, Anne
Dorothée Slovic, André Preissler Loureiro Chaves, Caroline Lins
Ribeiro Ferreira, Giselle Margareth Pilla Blankenstein e Angela
Aguirres Fachel. bem como a Comissão Julgadora: Membros:
Prof.ª Titular Márcia Faria Westphal – Departamento de Epidemiologia da FSP/USP, Prof.ª Associada Áurea Maria Zöllner Ianni
– Departamento de Política, Gestão e Saúde da FSP/USP e Prof.ª
Titular Deisy de Freitas Lima Ventura – Departamento de Saúde
Ambiental da FSP/USP,- Presidente. Suplentes: Prof.ª Doutora
Gabriela Marques Di Giulio - Departamento de Saúde Ambiental
da FSP/USP e Prof.ª Doutora Cristiane da Silva Cabral – Departamento de Saúde, Ciclos de Vida e Sociedade da FSP/USP.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
REITORIA
DIRETORIA GERAL
DE RECURSOS HUMANOS
DIRETORIA GERAL DE RECURSOS HUMANOS
CONCURSO PÚBLICO UNICAMP Nº 68/2018
EDITAL Nº 023/2019 DE RETIRRATIFICAÇÃO
(REF.: EDITAL Nº 001/2018 DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES)
A Diretoria Geral de Recursos Humanos da Universidade
Estadual de Campinas - UNICAMP, por intermédio da Divisão
de Planejamento e Desenvolvimento, torna pública a RETIRRATIFICAÇÃO do Edital nº 001/2018 – Concurso Público UNICAMP
nº 68/2018, relativo ao Concurso Público para a função de
Profissional de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão - PROFISSIONAL DA TECNOLOGIA, INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
pela Carreira de Profissionais de Apoio ao Ensino, Pesquisa e
Extensão, no que segue:
Onde se lê:
14. Disposições Finais (...)
14.3. O Concurso Público terá validade de 01 (um) ano a
contar da data de publicação do edital de homologação em Diário Oficial do Estado, podendo ser prorrogado por igual período,
a critério da UNICAMP.
Leia-se:
14. Disposições Finais (...)
14.3. O Concurso Público terá validade de 02 (dois) anos a
contar da data de publicação do edital de homologação em Diário Oficial do Estado, podendo ser prorrogado por igual período,
a critério da UNICAMP.
Ficam ratificadas as demais disposições contidas no Edital
nº 001/2018 – Concurso Público UNICAMP nº 068/2018, publicado no Diário Oficial do Estado em 19 de outubro de 2018.
E, para que chegue ao conhecimento de todos, é expedido
o presente Edital.
DIRETORIA GERAL DE RECURSOS HUMANOS
CONCURSO PÚBLICO UNICAMP Nº 69/2018
EDITAL Nº 024/2019 DE RETIRRATIFICAÇÃO
(REF.: EDITAL Nº 002/2018 DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES)
A Diretoria Geral de Recursos Humanos da Universidade
Estadual de Campinas - UNICAMP, por intermédio da Divisão de
Planejamento e Desenvolvimento, torna pública a RETIRRATIFICAÇÃO do Edital nº 002/2018 – Concurso Público UNICAMP nº
69/2018, relativo ao Concurso Público para a função de Profissional de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão - PROFISSIONAL
PARA ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS pela Carreira de Profissionais de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão, no que segue:
Onde se lê:
14. Disposições Finais (...)
14.3. O Concurso Público terá validade de 01 (um) ano a
contar da data de publicação do edital de homologação em Diário Oficial do Estado, podendo ser prorrogado por igual período,
a critério da UNICAMP.
Leia-se:
14. Disposições Finais (...)
14.3. O Concurso Público terá validade de 02 (dois) anos a
contar da data de publicação do edital de homologação em Diário Oficial do Estado, podendo ser prorrogado por igual período,
a critério da UNICAMP.
Ficam ratificadas as demais disposições contidas no Edital
nº 002/2018 – Concurso Público UNICAMP nº 069/2018, publicado no Diário Oficial do Estado em 19 de outubro de 2018.
E, para que chegue ao conhecimento de todos, é expedido
o presente Edital.
DIRETORIA GERAL DE RECURSOS HUMANOS
CONCURSO PÚBLICO UNICAMP Nº 70/2018
EDITAL Nº 025/2019 DE RETIRRATIFICAÇÃO
(REF.: EDITAL Nº 003/2018 DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES)
A Diretoria Geral de Recursos Humanos da Universidade
Estadual de Campinas - UNICAMP, por intermédio da Divisão
de Planejamento e Desenvolvimento, torna pública a RETIRRATIFICAÇÃO do Edital nº 003/2018 – Concurso Público UNICAMP
nº 70/2018, relativo ao Concurso Público para a função de
Profissional de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão - TÉCNICO
QUÍMICO pela Carreira de Profissionais de Apoio ao Ensino,
Pesquisa e Extensão, no que segue:
Onde se lê:
14. Disposições Finais (...)
14.3. O Concurso Público terá validade de 01 (um) ano a
contar da data de publicação do edital de homologação em Diário Oficial do Estado, podendo ser prorrogado por igual período,
a critério da UNICAMP.
Leia-se:
14. Disposições Finais (...)
14.3. O Concurso Público terá validade de 02 (dois) anos a
contar da data de publicação do edital de homologação em Diário Oficial do Estado, podendo ser prorrogado por igual período,
a critério da UNICAMP.
Ficam ratificadas as demais disposições contidas no Edital
nº 003/2018 – Concurso Público UNICAMP nº 070/2018, publicado no Diário Oficial do Estado em 19 de outubro de 2018.
E, para que chegue ao conhecimento de todos, é expedido
o presente Edital.
DIRETORIA GERAL DE RECURSOS HUMANOS
CONCURSO PÚBLICO UNICAMP Nº 71/2018
EDITAL Nº 026/2019 DE RETIRRATIFICAÇÃO
(REF.: EDITAL Nº 004/2018 DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES)
A Diretoria Geral de Recursos Humanos da Universidade
Estadual de Campinas - UNICAMP, por intermédio da Divisão de
Planejamento e Desenvolvimento, torna pública a RETIRRATIFICAÇÃO do Edital nº 004/2018 – Concurso Público UNICAMP nº
71/2018, relativo ao Concurso Público para a função de Profissional de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão - BIBLIOTECÁRIO
pela Carreira de Profissionais de Apoio ao Ensino, Pesquisa e
Extensão, no que segue:
Onde se lê:
14. Disposições Finais (...)
14.3. O Concurso Público terá validade de 01 (um) ano a
contar da data de publicação do edital de homologação em Diário Oficial do Estado, podendo ser prorrogado por igual período,
a critério da UNICAMP.
Leia-se:
14. Disposições Finais (...)
14.3. O Concurso Público terá validade de 02 (dois) anos a
contar da data de publicação do edital de homologação em Diário Oficial do Estado, podendo ser prorrogado por igual período,
a critério da UNICAMP.
Ficam ratificadas as demais disposições contidas no Edital
nº 004/2018 – Concurso Público UNICAMP nº 071/2018, publicado no Diário Oficial do Estado em 19 de outubro de 2018.
E, para que chegue ao conhecimento de todos, é expedido
o presente Edital.

DIRETORIA GERAL DE RECURSOS HUMANOS
CONCURSO PÚBLICO UNICAMP Nº 72/2018
EDITAL Nº 027/2019 DE RETIRRATIFICAÇÃO
(REF.: EDITAL Nº 005/2018 DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES)
A Diretoria Geral de Recursos Humanos da Universidade
Estadual de Campinas - UNICAMP, por intermédio da Divisão de
Planejamento e Desenvolvimento, torna pública a RETIRRATIFICAÇÃO do Edital nº 005/2018 – Concurso Público UNICAMP nº
72/2018, relativo ao Concurso Público para a função de Profissional de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão - FISIOTERAPEUTA pela Carreira de Profissionais de Apoio ao Ensino, Pesquisa e
Extensão, no que segue:
Onde se lê:
14. Disposições Finais (...)
14.3. O Concurso Público terá validade de 01 (um) ano a
contar da data de publicação do edital de homologação em Diário Oficial do Estado, podendo ser prorrogado por igual período,
a critério da UNICAMP.
Leia-se:
14. Disposições Finais (...)
14.3. O Concurso Público terá validade de 02 (dois) anos a
contar da data de publicação do edital de homologação em Diário Oficial do Estado, podendo ser prorrogado por igual período,
a critério da UNICAMP.
Ficam ratificadas as demais disposições contidas no Edital
nº 005/2018 – Concurso Público UNICAMP nº 072/2018, publicado no Diário Oficial do Estado em 19 de outubro de 2018.
E, para que chegue ao conhecimento de todos, é expedido
o presente Edital.
DIRETORIA GERAL DE RECURSOS HUMANOS
CONCURSO PÚBLICO UNICAMP Nº 73/2018
EDITAL Nº 028/2019 DE RETIRRATIFICAÇÃO
(REF.: EDITAL Nº 006/2018 DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES)
A Diretoria Geral de Recursos Humanos da Universidade
Estadual de Campinas - UNICAMP, por intermédio da Divisão de
Planejamento e Desenvolvimento, torna pública a RETIRRATIFICAÇÃO do Edital nº 006/2018 – Concurso Público UNICAMP nº
73/2018, relativo ao Concurso Público para a função de Profissional de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão - JORNALISTA
pela Carreira de Profissionais de Apoio ao Ensino, Pesquisa e
Extensão, no que segue:
Onde se lê:
14. Disposições Finais (...)
14.3. O Concurso Público terá validade de 01 (um) ano a
contar da data de publicação do edital de homologação em Diário Oficial do Estado, podendo ser prorrogado por igual período,
a critério da UNICAMP.
Leia-se:
14. Disposições Finais (...)
14.3. O Concurso Público terá validade de 02 (dois) anos a
contar da data de publicação do edital de homologação em Diário Oficial do Estado, podendo ser prorrogado por igual período,
a critério da UNICAMP.
Ficam ratificadas as demais disposições contidas no Edital
nº 006/2018 – Concurso Público UNICAMP nº 073/2018, publicado no Diário Oficial do Estado em 19 de outubro de 2018.
E, para que chegue ao conhecimento de todos, é expedido
o presente Edital.
DIRETORIA GERAL DE RECURSOS HUMANOS
CONCURSO PÚBLICO UNICAMP Nº 74/2018
EDITAL Nº 029/2019 DE RETIRRATIFICAÇÃO
(REF.: EDITAL Nº 007/2018 DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES)
A Diretoria Geral de Recursos Humanos da Universidade
Estadual de Campinas - UNICAMP, por intermédio da Divisão
de Planejamento e Desenvolvimento, torna pública a RETIRRATIFICAÇÃO do Edital nº 007/2018 – Concurso Público UNICAMP
nº 74/2018, relativo ao Concurso Público para a função de Profissional de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão - PEDAGOGO
pela Carreira de Profissionais de Apoio ao Ensino, Pesquisa e
Extensão, no que segue:
Onde se lê:
14. Disposições Finais (...)
14.3. O Concurso Público terá validade de 01 (um) ano a
contar da data de publicação do edital de homologação em Diário Oficial do Estado, podendo ser prorrogado por igual período,
a critério da UNICAMP.
Leia-se:
14. Disposições Finais (...)
14.3. O Concurso Público terá validade de 02 (dois) anos a
contar da data de publicação do edital de homologação em Diário Oficial do Estado, podendo ser prorrogado por igual período,
a critério da UNICAMP.
Ficam ratificadas as demais disposições contidas no Edital
nº 007/2018 – Concurso Público UNICAMP nº 074/2018, publicado no Diário Oficial do Estado em 19 de outubro de 2018.
E, para que chegue ao conhecimento de todos, é expedido
o presente Edital.
DIRETORIA GERAL DE RECURSOS HUMANOS
CONCURSO PÚBLICO UNICAMP Nº 75/2018
EDITAL Nº 030/2019 DE RETIRRATIFICAÇÃO
(REF.: EDITAL Nº 008/2018 DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES)
A Diretoria Geral de Recursos Humanos da Universidade
Estadual de Campinas - UNICAMP, por intermédio da Divisão de
Planejamento e Desenvolvimento, torna pública a RETIRRATIFICAÇÃO do Edital nº 008/2018 – Concurso Público UNICAMP nº
75/2018, relativo ao Concurso Público para a função de Profissional de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão - PROFISSIONAL
PARA ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS pela Carreira de Profissionais de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão, no que segue:
Onde se lê:
14. Disposições Finais (...)
14.3. O Concurso Público terá validade de 01 (um) ano a
contar da data de publicação do edital de homologação em Diário Oficial do Estado, podendo ser prorrogado por igual período,
a critério da UNICAMP.
Leia-se:
14. Disposições Finais (...)
14.3. O Concurso Público terá validade de 02 (dois) anos a
contar da data de publicação do edital de homologação em Diário Oficial do Estado, podendo ser prorrogado por igual período,
a critério da UNICAMP.
Ficam ratificadas as demais disposições contidas no Edital
nº 008/2018 – Concurso Público UNICAMP nº 075/2018, publicado no Diário Oficial do Estado em 19 de outubro de 2018.
E, para que chegue ao conhecimento de todos, é expedido
o presente Edital.
DIRETORIA GERAL DE RECURSOS HUMANOS
CONCURSO PÚBLICO UNICAMP Nº 76/2018
EDITAL Nº 031/2019 DE RETIRRATIFICAÇÃO
(REF.: EDITAL Nº 009/2018 DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES)
A Diretoria Geral de Recursos Humanos da Universidade
Estadual de Campinas - UNICAMP, por intermédio da Divisão de
Planejamento e Desenvolvimento, torna pública a RETIRRATIFICAÇÃO do Edital nº 009/2018 – Concurso Público UNICAMP nº
76/2018, relativo ao Concurso Público para a função de Profissional de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão - PROFISSIONAL
PARA ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS pela Carreira de Profissionais de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão, no que segue:
Onde se lê:
14. Disposições Finais (...)
14.3. O Concurso Público terá validade de 01 (um) ano a
contar da data de publicação do edital de homologação em Diário Oficial do Estado, podendo ser prorrogado por igual período,
a critério da UNICAMP.
Leia-se:
14. Disposições Finais (...)
14.3. O Concurso Público terá validade de 02 (dois) anos a
contar da data de publicação do edital de homologação em Diá-
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rio Oficial do Estado, podendo ser prorrogado por igual período,
a critério da UNICAMP.
Ficam ratificadas as demais disposições contidas no Edital
nº 009/2018 – Concurso Público UNICAMP nº 076/2018, publicado no Diário Oficial do Estado em 19 de outubro de 2018.
E, para que chegue ao conhecimento de todos, é expedido
o presente Edital.
DIRETORIA GERAL DE RECURSOS HUMANOS
CONCURSO PÚBLICO UNICAMP Nº 77/2018
EDITAL Nº 032/2019 DE RETIRRATIFICAÇÃO
(REF.: EDITAL Nº 010/2018 DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES)
A Diretoria Geral de Recursos Humanos da Universidade
Estadual de Campinas - UNICAMP, por intermédio da Divisão de
Planejamento e Desenvolvimento, torna pública a RETIRRATIFICAÇÃO do Edital nº 010/2018 – Concurso Público UNICAMP nº
77/2018, relativo ao Concurso Público para a função de Profissional de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão - PROFISSIONAL
PARA ASSUNTOS UNIVERSITÁRIOS pela Carreira de Profissionais
de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão, no que segue:
Onde se lê:
14. Disposições Finais (...)
14.3. O Concurso Público terá validade de 01 (um) ano a
contar da data de publicação do edital de homologação em Diário Oficial do Estado, podendo ser prorrogado por igual período,
a critério da UNICAMP.
Leia-se:
14. Disposições Finais (...)
14.3. O Concurso Público terá validade de 02 (dois) anos a
contar da data de publicação do edital de homologação em Diário Oficial do Estado, podendo ser prorrogado por igual período,
a critério da UNICAMP.
Ficam ratificadas as demais disposições contidas no Edital
nº 010/2018 – Concurso Público UNICAMP nº 077/2018, publicado no Diário Oficial do Estado em 19 de outubro de 2018.
E, para que chegue ao conhecimento de todos, é expedido
o presente Edital.
DIRETORIA GERAL DE RECURSOS HUMANOS
CONCURSO PÚBLICO UNICAMP Nº 78/2018
EDITAL Nº 033/2019 DE RETIRRATIFICAÇÃO
(REF.: EDITAL Nº 011/2018 DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES)
A Diretoria Geral de Recursos Humanos da Universidade
Estadual de Campinas - UNICAMP, por intermédio da Divisão de
Planejamento e Desenvolvimento, torna pública a RETIRRATIFICAÇÃO do Edital nº 011/2018 – Concurso Público UNICAMP nº
78/2018, relativo ao Concurso Público para a função de Profissional de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão - PROFISSIONAL
PARA ASSUNTOS UNIVERSITÁRIOS pela Carreira de Profissionais
de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão, no que segue:
Onde se lê:
14. Disposições Finais (...)
14.3. O Concurso Público terá validade de 01 (um) ano a
contar da data de publicação do edital de homologação em Diário Oficial do Estado, podendo ser prorrogado por igual período,
a critério da UNICAMP.
Leia-se:
14. Disposições Finais (...)
14.3. O Concurso Público terá validade de 02 (dois) anos a
contar da data de publicação do edital de homologação em Diário Oficial do Estado, podendo ser prorrogado por igual período,
a critério da UNICAMP.
Ficam ratificadas as demais disposições contidas no Edital
nº 011/2018 – Concurso Público UNICAMP nº 078/2018, publicado no Diário Oficial do Estado em 19 de outubro de 2018.
E, para que chegue ao conhecimento de todos, é expedido
o presente Edital.

SECRETARIA GERAL
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
FACULDADE DE ENFERMAGEM
EDITAL
Fica prorrogado por mais 15 dias, a contar de 09.02.2019,
o prazo para recebimento de inscrições para o Processo Seletivo
Sumário para admissão de 01 (um) docente, na função de Professor Doutor, nível MS-3.1, em RTP – Regime de Turno Parcial
(12 horas semanais), em caráter emergencial e temporário,
pelo prazo não superior a 180 (cento e oitenta) dias ou até o
retorno do docente substituído, nos termos do Artigo 1º. – Item
III da Resolução CAD-A-03/2018, junto à Área de Enfermagem
Médico Cirúrgica, nas Disciplinas EN421 – Semiologia Aplicada
à Enfermagem II, EN504 – Processo de Cuidar do Adulto e Idoso,
EN604 – Processo de Cuidar em Enfermagem Perioperatória,
EN704 – Processo de Cuidar em Enfermagem do Adulto e Idoso
de Alto Risco e EN720 – Enfermagem em Geriatria e Gerontologia, da Faculdade de Enfermagem da Universidade Estadual de
Campinas, objeto do Edital publicado no D.O.E. de 24.02.2019,
seção I, páginas 151 a 153. (Proc. Nº 38-P-20150/2018)
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
EDITAL
CARGO DE PROFESSOR DOUTOR – MS-3.1
A Diretoria do Instituto de Biologia da Universidade Estadual de Campinas, através da Secretaria Geral, torna pública
a abertura de inscrições para o concurso público de provas e
títulos, para provimento de 1 (um) cargo de Professor Doutor,
nível MS-3.1, em RTP, com opção preferencial para o RDIDP, nos
termos do item 2, nas áreas de Anatomia do Sistema Locomotor,
Anatomia do Sistema Cárdio-Respiratório, Anatomia do Sistema
Digestório, Anatomia do Sistema Urogenital e Neuroanatomia,
nas disciplinas BS 123 – Aparelho Locomotor; BS-124 – Sistema
Cardiovascular; BS-221 – Sistema Respiratório; BS-222 – Sistema Digestório; BS-224 – Sistema Urogenital; BS-320 – Neurociências I e BA-280 - Anatomia Humana Básica, do Departamento
de Biologia Estrutural e Funcional do Instituto de Biologia da
Universidade Estadual de Campinas.
1. DO REQUISITO MÍNIMO PARA INSCRIÇÃO
1.1. - Poderá se inscrever no concurso o candidato que, no
mínimo, seja portador do Título de Doutor.
1.2. É desejável que o candidato tenha o seguinte perfil:
1.2.1. Ter experiência comprovada de ensino na área de
Anatomia.
1.2.2. A inscrição de candidato que deixar de atender ao
perfil desejável não será indeferida por este motivo.
2. DO REGIME DE TRABALHO
2.1. Nos termos do artigo 109 do Estatuto da UNICAMP, o
Regime de Dedicação Integral à Docência e à Pesquisa (RDIDP)
é o regime preferencial do corpo docente e tem por finalidade
estimular e favorecer a realização da pesquisa nas diferentes
áreas do saber e do conhecimento, assim como, correlatamente,
contribuir para a eficiência do ensino e para a difusão de ideias
e conhecimento para a comunidade.
2.2. Ao se inscrever no presente concurso público o candidato fica ciente e concorda que, no caso de admissão, poderá ser
solicitada, a critério da Congregação da Unidade, a apresentação de plano de pesquisa, que será submetido à Comissão Permanente de Dedicação Integral à Docência e à Pesquisa – CPDI
– para avaliação de possível ingresso no Regime de Dedicação
Integral à Docência e à Pesquisa – RDIDP.
2.3. O Regime de Dedicação Integral à Docência e à
Pesquisa (RDIDP) está regulamentado pela Deliberação CONSU-A-02/01, cujo texto integral está disponível no sítio:
h t t p : / / w w w. p g . u n i c a m p . b r / m o s t r a _ n o r m a .
php?consolidada=S&id_norma=2684.
2.4. O aposentado na carreira docente aprovado no concurso público somente poderá ser admitido no Regime de
Turno Parcial (RTP), vedada a extensão ao Regime de Dedicação
Integral à Docência e à Pesquisa (RDIDP), conforme Deliberação
CONSU-A-08/2010.
2.5. A remuneração inicial para o cargo de Professor Doutor,
MS-3.1, da Carreira do Magistério Superior é a seguinte:
a) RTP – R$ 1.877,44

192 – São Paulo, 129 (27)
b) RTC – R$ 4.765,72
c) RDIDP – R$ 10.831,03
3. DAS INSCRIÇÕES
3.1. As inscrições deverão ser feitas de forma presencial
pelo candidato ou por seu procurador (procuração simples) nos
dias úteis compreendidos dentro do prazo de 20 (vinte) dias
úteis, a contar do primeiro dia útil subsequente ao da publicação
deste edital no Diário Oficial do Estado – DOE –, no horário das
9h00 às 12h00 e das 14h00 às 17h00, na Secretaria de Recursos
Humanos do Instituto de Biologia, situada na Cidade Universitária "Zeferino Vaz", Barão Geraldo.
Endereço: Rua Monteiro Lobato, 255 - Cidade Universitária
"Zeferino Vaz", Barão Geraldo, Campinas, SP, CEP 13083-862.
3.1.1. Não serão admitidas inscrições enviadas via postal,
via fac-símile ou correio eletrônico, nem inscrições condicionais
ou apresentadas fora do prazo estabelecido.
3.2. No momento da inscrição deverá ser apresentado
requerimento dirigido ao Diretor do Instituto de Biologia, contendo nome, domicílio e profissão, acompanhado dos seguintes
documentos:
a) prova de que é portador do título de doutor de validade
nacional. Para fins de inscrição, o candidato poderá apresentar
apenas a Ata da defesa de sua Tese de Doutorado, ou documento oficial equivalente, sendo que a comprovação do título
de Doutor será exigida por ocasião da admissão. O candidato
que tenha obtido o título de Doutor no exterior, caso aprovado,
deverá obter, durante o período probatório, o reconhecimento
do referido título para fins de validade nacional, sob pena de
demissão;
b) documento de identificação pessoal, em cópia;
c) sete exemplares de memorial, com o relato das atividades
realizadas e a comprovação dos trabalhos publicados e demais
informações, que permitam avaliação dos méritos do candidato,
a saber:
c.1. títulos universitários;
c.2. curriculum vitae et studiorum;
c.3. atividades científicas, didáticas e profissionais;
c.4. títulos honoríficos;
c.5. bolsas de estudo em nível de pós-graduação;
c.6. cursos frequentados, congressos, simpósios e seminários dos quais participou.
d) um exemplar ou cópia de cada trabalho ou documento
mencionado no memorial;
e) sete exemplares do plano de trabalho, o qual deverá
incluir o projeto de pesquisa e deverá contemplar a(s) área(s) e
a(s) disciplina(s) do concurso com relação ao ensino de graduação, pós-graduação e, se pertinente extensão, e deverá conter
no máximo 25 páginas.
3.2.1. O memorial poderá ser aditado, instruído ou completado até a data fixada para o encerramento das inscrições.
3.2.2. O candidato portador de necessidades especiais, temporária ou permanente, que precisar de condições especiais para
se submeter às provas deverá solicitá-las por escrito no momento da inscrição, indicando as adaptações de que necessita.
3.3. Recebida a documentação e satisfeitas as condições do
edital, a Secretaria da Unidade encaminhará o requerimento de
inscrição com toda a documentação ao Diretor do Instituto de
Biologia, que a submeterá ao Departamento ou a outra instância
competente, definida pela Congregação da Unidade a que estiver afeta a(s) área(s) em concurso, tendo este o prazo de 15 dias
para emitir parecer circunstanciado sobre o assunto
3.3.1. O parecer de que trata o subitem anterior será submetido à aprovação da Congregação da Unidade, instância que
deliberará sobre o deferimento de inscrições.
3.3.2. A Unidade divulgará no sítio www.ib.unicamp.br/
concursos a deliberação da Congregação referente às inscrições
e composição da Comissão Julgadora.
3.4. Os candidatos que tiveram os requerimentos de inscrição deferidos serão notificados a respeito da composição da
Comissão Julgadora e seus suplentes, bem como do calendário
fixado para as provas e do local de sua realização, por meio de
edital a ser publicado no Diário Oficial do Estado e divulgado no
sitio www.ib.unicamp.br/concursos, com antecedência mínima
de 20 (vinte) dias úteis do início das provas.
3.5. O prazo de inscrição poderá ser prorrogado, a critério
da Unidade, por igual período, devendo ser publicado no Diário
Oficial do Estado até o dia do encerramento das inscrições.
3.6. A critério da Unidade, o prazo de inscrições poderá ser
reaberto, por igual período, até o final do dia útil imediatamente
posterior ao do encerramento das inscrições.
4. DA COMISSÃO JULGADORA
4.1. A Comissão Julgadora será constituída de 05 (cinco)
membros titulares e 02 (dois) suplentes, portadores, no mínimo,
do Título de Doutor, cujos nomes serão aprovados pela Congregação da Unidade, e sua composição deverá observar os
princípios constitucionais, em particular o da impessoalidade.
4.1.1. Pelo menos dois membros da Comissão Julgadora
deverão ser externos à Unidade ou pertencer a outras instituições.
4.2. Caberá à Comissão Julgadora examinar os títulos
apresentados, conduzir as provas do concurso e proceder às
arguições a fim de fundamentar parecer circunstanciado, classificando os candidatos.
4.3. A Comissão Julgadora será presidida pelo membro da
Unidade com a maior titulação. Na hipótese de mais de um
membro se encontrar nesta situação, a presidência caberá ao
docente mais antigo na titulação.
5. DAS PROVAS
5.1. O concurso constará das seguintes provas
a) prova escrita (peso 1) (eliminatória e classificatória);
b) prova específica (peso 1);
c) prova de títulos (peso 2);
d) prova de arguição (peso 1);
e) prova didática (peso 2);
5.2. Na definição dos horários de realização das provas será
considerado o horário oficial de Brasília/DF.
5.2.1. O candidato deverá comparecer ao local designado
para a realização das provas com antecedência mínima de 30
(trinta) minutos da hora fixada para o seu início.
5.2.2. Não será admitido o ingresso de candidato no local
de realização das provas após o horário fixado para o seu início.
5.3. O não comparecimento às provas, por qualquer que
seja o motivo, caracterizará desistência do candidato e resultará
em sua eliminação do certame.
5.4. Havendo provas de caráter eliminatório, estas devem
ocorrer no início do concurso e seus resultados divulgados antes
da sequência das demais provas.
5.4.1. Participarão das demais provas apenas os candidatos
aprovados nas provas eliminatórias.
Prova escrita
5.5. A prova escrita versará sobre assunto de ordem geral e
doutrinária, relativa ao conteúdo do programa das disciplinas ou
conjunto de disciplinas em concurso.
5.5.1. No início da prova escrita, a Comissão Julgadora fará
a leitura da(s) questão(ões), concedendo o prazo de 60 (sessenta) minutos para que os candidatos consultem seus livros, periódicos ou outros documentos bibliográficos, na forma impressa.
5.5.2. Findo o prazo estabelecido no item 5.5.1. não será
mais permitida a consulta de qualquer material, e a prova escrita
terá início, com duração de 03 (três) horas para a redação da(s)
resposta(s).
5.5.3. As anotações efetuadas durante o período de consulta previsto no item 5.5.1 poderão ser utilizadas no decorrer da
prova escrita, devendo ser rubricadas por todos os membros da
Comissão Julgadora e anexadas na folha de resposta.
5.5.4. A prova escrita será eliminatória e classificatória.
5.5.5. Cada examinador atribuirá uma nota de 0 (zero) a 10
(dez) à prova escrita.
Prova específica
5.6. Prova específica
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5.6.1. A prova específica constará de:
5.6.1.1. Prova Prática em peças cadavéricas, que consistirá
da identificação de estruturas anatômicas contempladas no programa das disciplinas em concurso (Anexo I). A nota dessa prova
corresponderá a 60% da nota da prova específica.
5.6.1.2. Apresentação do plano de trabalho entregue pelo
candidato por ocasião de sua inscrição no concurso. O projeto
de pesquisa, incluso no plano de trabalho, deverá abordar
aspectos relacionados a Biologia Estrutural e Funcional, visando
implementação de linha de pesquisa na área em concurso. A
apresentação do plano de trabalho terá duração máxima de 20
minutos. A nota dessa prova corresponderá a 40% da nota da
prova específica.
5.6.2. Cada examinador atribuirá uma nota de 0 (zero) a
10 (dez) à prova específica, sendo que 60% dessa nota será
atribuída para a prova prática e 40% dessa nota será atribuída
ao plano de trabalho.
5.7. Na prova de títulos a Comissão Julgadora apreciará
o memorial elaborado e comprovado pelo candidato no ato
da inscrição.
5.7.1. Os membros da Comissão Julgadora terão o prazo
máximo de 24 (vinte e quatro) horas para emitir o julgamento
da prova de títulos.
5.7.2. Cada examinador atribuirá uma nota de 0 (zero) a 10
(dez) à prova de títulos.
Prova de arguição
5.8. Na prova de arguição o candidato será interpelado pela
Comissão Julgadora sobre a matéria do programa da disciplina
ou conjunto de disciplinas em concurso e/ou sobre o memorial
apresentado na inscrição.
5.8.1. Na prova de arguição cada integrante da Comissão
Julgadora disporá de até 30 (trinta) minutos para arguir o
candidato que terá igual tempo para responder às questões
formuladas.
5.8.2. Havendo acordo mútuo, a arguição poderá ser feita
sob a forma de diálogo, respeitando, porém, o limite máximo de
01 (uma) hora para cada arguição.
5.8.3. Ao final da prova, cada examinador atribuirá ao
candidato nota de 0 (zero) a 10 (dez).
Prova didática
5.9. A prova didática versará sobre o programa de disciplina
ou conjunto de disciplinas em concurso (Anexo I) e nela o candidato deverá revelar cultura aprofundada no assunto.
5.9.1. A matéria para a prova didática será sorteada com 24
(vinte e quatro) horas de antecedência, de uma lista de 10 (dez)
pontos, organizada pela Comissão Julgadora.
5.9.2. A prova didática terá duração de 50 (cinquenta)
a 60 (sessenta) 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, diapositivos ou outros recursos pedagógicos utilizáveis
na exposição.
5.9.3. Ao final da prova, cada examinador atribuirá ao
candidato nota de 0 (zero) a 10 (dez).
5.10. As provas orais do presente concurso público serão
realizadas em sessão pública. É vedado aos candidatos assistir
às provas dos demais candidatos.
5.11. A Comissão Julgadora poderá ou não descontar pontos quando o candidato não atingir o tempo mínimo ou exceder
o tempo máximo pré-determinado para as provas didática e
de arguição.
6. DA AVALIAÇÃO E JULGAMENTO DAS PROVAS
6.1. As provas de títulos, arguição, didática e específica
terão caráter classificatório. A prova escrita terá caráter eliminatório e classificatório.
6.1.1. Ao final da prova escrita cada examinador atribuirá
ao candidato uma nota de 0 (zero) a 10 (dez), considerando o
previsto no item 5.5.5 deste edital;
6.1.2. Após a atribuição das notas, o resultado da prova
escrita será imediatamente proclamado pela Comissão Julgadora em sessão pública;
6.1.3. Serão considerados aprovados na prova escrita com
caráter eliminatório os candidatos que obtiverem notas iguais
ou superiores a 07 (sete) de, no mínimo, 03 (três) dos 05 (cinco)
examinadores;
6.1.4. Somente participarão das demais provas do concurso
público os candidatos aprovados na prova escrita;
6.1.5. As notas atribuídas na prova escrita por cada um dos
examinadores aos candidatos aprovados serão computadas ao
final do concurso público para fins de classificação, nos termos
do item 6.3 deste edital.
6.2. Ao final de cada uma das provas previstas no subitem
5.1 deste edital, cada examinador atribuirá ao candidato uma
nota de 0 (zero) a 10 (dez);
6.2.1. As notas de cada prova serão atribuídas individualmente pelos integrantes da Comissão Julgadora em envelope
lacrado e rubricado, após a realização de cada prova e abertos
ao final de todas as provas do concurso em sessão pública.
6.2.2. Caso a prova escrita tenha caráter classificatório, as
notas atribuídas nesta prova deverão ser divulgadas no final do
concurso nos termos do subitem 6.2.1.
6.3. A nota final de cada examinador será a média ponderada das notas atribuídas por ele ao candidato em cada prova.
6.3.1.Cada examinador fará uma lista ordenada dos candidatos pela sequência decrescente das notas finais. O próprio
examinador decidirá os casos de empate, com critérios que
considerar pertinentes.
6.3.2. As notas finais serão calculadas até a casa dos centésimos, desprezando-se o algarismo de ordem centesimal, se
inferior a cinco e aumentando-se o algarismo da casa decimal
para o número subsequente, se o algarismo da ordem centesimal for igual ou superior a cinco.
6.4. A Comissão Julgadora, em sessão reservada, depois de
divulgadas as notas e apurados os resultados, emitirá parecer
circunstanciado sobre o resultado do concurso justificando
a indicação feita, do qual deverá constar tabela e/ou textos
contendo as notas, as médias e a classificação dos candidatos.
Também deverão constar do relatório os critérios de julgamento adotados para avaliação de cada uma das provas. Todos
os documentos e anotações feitas pela Comissão Julgadora
para atribuição das notas deverão ser anexados ao processo do
concurso público.
6.4.1. Ao relatório da Comissão Julgadora poderão ser
acrescentados relatórios individuais de seus membros.
6.5. O resultado do concurso será imediatamente proclamado pela Comissão Julgadora em sessão pública.
6.5.1. Serão considerados habilitados os candidatos que
obtiverem, da maioria dos examinadores, nota final mínima sete.
6.5.2. A relação dos candidatos habilitados é feita a partir
das listas ordenadas de cada examinador.
6.5.3. O primeiro colocado será o candidato que obtiver o
maior número de indicações em primeiro lugar na lista ordenada
de cada examinador.
6.5.4. O empate nas indicações será decidido pela Comissão
Julgadora, prevalecendo sucessivamente a maior média obtida
na prova didática e a maior média obtida na prova de títulos.
Persistindo o empate a decisão caberá, por votação, à Comissão
Julgadora. O Presidente terá voto de desempate, se couber.
6.5.5. Excluindo as listas dos examinadores o nome do candidato anteriormente selecionado, o próximo classificado será o
candidato que obtiver o maior número de indicações na posição
mais alta da lista ordenada de cada examinador.
6.5.6. Procedimento idêntico será efetivado subsequentemente até a classificação do último candidato habilitado.
6.6. As sessões de que tratam os itens 6.2.1 e 6.5 deverão
se realizar no mesmo dia em horários previamente divulgados.
6.7. O parecer da Comissão Julgadora será submetido à
Congregação do Instituto de Biologia, que só poderá rejeitá-lo

em virtude de vícios de ordem formal, pelo voto de 2/3 (dois
terços) de seus membros presentes.
6.8. O resultado final do concurso será submetido à apreciação da Câmara Interna de Desenvolvimento de Docentes (CIDD),
e encaminhada à Câmara de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE)
para deliberação.
6.9. A relação dos candidatos aprovados será publicada no
Diário Oficial do Estado, com as respectivas classificações.
7. DA ELIMINAÇÃO
7.1. Será eliminado do concurso público o candidato que:
a) Deixar de atender às convocações da Comissão Julgadora;
b) Não comparecer ao sorteio do ponto da prova didática;
c) Não comparecer a qualquer uma das provas, exceto a
prova de títulos.
8. DO RECURSO
8.1. O candidato poderá interpor recurso contra o resultado
do concurso, exclusivamente de nulidade, ao Conselho Universitário, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da publicação
prevista no item 6.9 deste edital.
8.1.1. O recurso deverá ser protocolado na Secretaria Geral
da UNICAMP.
8.1.2. Não será aceito recurso via postal, via fac-símile ou
correio eletrônico.
8.1.3. Recursos extemporâneos não serão recebidos.
8.2. O resultado do recurso será divulgado no sítio eletrônico da Secretaria Geral da UNICAMP (www.sg.unicamp.br)
9. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
9.1. A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a
tácita aceitação das normas e condições estabelecidas neste Edital, em relação às quais o candidato não poderá alegar qualquer
espécie de desconhecimento.
9.2. As convocações, avisos e resultados do concurso serão
publicados no Diário Oficial do Estado e estarão disponíveis no
sítio www.ib.unicamp.br/concursos, sendo de responsabilidade
exclusiva do candidato o seu acompanhamento.
9.3. Se os prazos de inscrição e/ou recurso terminarem em
dia em que não há expediente na Universidade, no sábado,
domingo ou feriado, estes ficarão automaticamente prorrogados
até o primeiro dia útil subsequente.
9.4. O prazo de validade do concurso será de 2 anos, a
contar da data de publicação no Diário Oficial do Estado da
homologação dos resultados pela CEPE, podendo ser prorrogado
uma vez, por igual período.
9.4.1. Durante o prazo de validade do concurso poderão ser
providos os cargos que vierem a vagar, para aproveitamento de
candidatos aprovados na disciplina ou conjunto de disciplinas
em concurso.
9.5. A critério da Unidade de Ensino e Pesquisa, ao candidato aprovado e admitido poderão ser atribuídas outras disciplinas
além das referidas na área do concurso, desde que referentes à
área do concurso ou de sua área de atuação.
9.6. O candidato aprovado e admitido somente será considerado estável após o cumprimento do estágio probatório,
referente a um período de 03 (três) anos de efetivo exercício,
durante o qual será submetido à avaliação especial de desempenho, conforme regulamentação prevista pela Universidade.
9.7. Até 60 (sessenta) dias após a publicação da homologação do concurso o candidato poderá solicitar a retirada dos
memoriais (item 3.2. “c” e “d”) entregues no ato da inscrição
e que não foram utilizados pela Comissão Julgadora, mediante
requerimento protocolado na Secretaria do Instituto de Biologia. Após este prazo, se não retirados, os memoriais serão
descartados.
9.8. O presente concurso obedecerá às disposições contidas
na Deliberação CONSU-A-30/13.
9.8.1. Cópia da Deliberação CONSU-A-30/13 poderá ser
obtida no sitio www.sg.unicamp.br ou junto à Secretaria do
Instituto de Biologia, que poderá prestar quaisquer outras informações relacionadas ao concurso público.
9.9. Os itens deste edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos enquanto não consumada a
providência ou evento que lhes disser respeito, até a data de
convocação para a prova correspondente, circunstância que será
mencionada em Edital ou Aviso a ser publicado.
9.10. Qualquer alteração nas regras de execução do concurso deverá ser objeto de novo Edital.
Anexo I – Conteúdo de Anatomia nas disciplinas em
concurso
1) Aspectos Anatômicos do Crânio e Coluna Vertebral,
Esqueleto apendicular e axial.
2) Articulações e Músculos – generalidades.
3) Anatomia Topográfica dos Membros Superior e Inferior,
Caixa torácica e Abdome (parede e cavidade abdominal).
4) Introdução ao Sistema Nervoso, Sistema Nervoso Central,
Sistema Nervoso Autônomo, Sistema Nervoso Periférico.
5) Vasos, meninges e Líquor.
6) Morfologia do Coração. Artérias, veias e vasos linfáticos.
7) Anatomia das vias aéreas superiores e inferiores.
8) Sistema Digestório Supra-diafragmático e infra-diafragmático. Sistema portahepático e peritônio.
9) Pelve e Períneo, pelvimetria e canal inguinal. Sistemas
Genital Feminino, Masculino e Urinário.
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
COLÉGIO TÉCNICO DE CAMPINAS
EDITAL 002/2019 – Mecânica
A Universidade Estadual de Campinas, através da Secretaria
Geral, torna pública a abertura de inscrições para o Processo de
Seleção Pública de Provas e Títulos, para admissão de docente
na Carreira de Professor do Magistério Secundário Técnico –
MST, junto ao Departamento de Mecânica do Colégio Técnico de
Campinas, da Universidade Estadual de Campinas.
INSTRUÇÕES
1. DA VAGA
1.1. O presente processo seletivo público destina-se ao
preenchimento de 1 (uma) vaga, em regime de trabalho ESUNICAMP, em jornada de trabalho de 30 (trinta) horas semanais,
enquadramento inicial na Carreira do Magistério Secundário
Técnico (nível C ou H ou J) de acordo com a titulação do
contratado, conforme especificado no artigo 3º da Deliberação
CEPE-A-002/1997, alterado pela Deliberação CEPE A-006/2005.
1.2. Durante seu prazo de validade, o resultado do presente
processo seletivo poderá ser utilizado para preenchimento de
outras vagas que surgirem na área.
1.3. A vaga refere-se à área de Mecatrônica e seus cursos
de Especializações, junto ao Departamento de Mecânica, para
lecionar as disciplinas relacionadas no Anexo I, observado o
disposto no item 10.6 deste edital.
1.4. As ementas das disciplinas a que se refere este processo
estão relacionadas no Anexo I deste edital.
2. DOS REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIDOS DOS CANDIDATOS
2.1. O candidato deverá comprovar, através dos documentos de inscrição, ser portador, no mínimo da titulação em pelo
menos um dos cursos abaixo:
• - Engenharia Mecânica
• - Engenharia de Controle e Automação
• - Engenharia Mecatrônica
• - Engenharia Elétrica e/ou Eletrônica
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• - Tecnologia Mecânica
• - Tecnologia de Automação Industrial
• - Tecnologia de Mecatrônica Industrial
2.1.1. - Candidatos que ainda não tenham obtido o título
supracitado deverão comprovar matrícula em curso de nível
superior que ofereça essa titulação.
2.1.2. - Títulos adicionais de pós-graduação poderão ser
apresentados, pois serão objeto de avaliação na prova de títulos,
mas não eximem o candidato de apresentar a comprovação
solicitada no item 2.1 ou o comprovante de matrícula no curso
citado no subitem 2.1.1.
2.2. - É desejável que o candidato tenha:
a. - Experiência docente nos Ensinos Médio e ou Superior.
Experiência didática na área de Mecânica, Eletrônica e de Automação e ou Mecatrônica em cursos técnicos e ou superiores;
b. - Experiência profissional na área de Automação Industrial.
2.2.1. A inscrição de candidato que deixar de atender ao
perfil desejável não será indeferida por este motivo.
3. DAS INSCRIÇÕES
3.1. As inscrições serão realizadas pelo próprio interessado
ou por terceiro portando procuração simples, junto ao Setor de
Recursos Humanos do Colégio Técnico de Campinas, mediante
protocolo, no período de 15 (quinze) dias subsequentes a contar
do primeiro dia útil posterior ao da publicação do Edital no
Diário Oficial do Estado, de segunda a sexta, no horário das
9h00 às 12h00 e das 14h00 às 17h00, observado o disposto
no item 10.3.
3.1.1. – Não serão admitidas inscrições enviadas via postal,
via fac-símile ou correio eletrônico, nem inscrições condicionais
ou apresentadas fora do prazo estabelecido.
3.1.2. - Ao efetivar sua inscrição, o candidato manifesta
sua ciência quanto à divulgação de seus dados em listagens e
resultados no decorrer deste Processo Seletivo como, por exemplo, nome completo, notas, pontuações e desempenho nas fases
previstas. Tendo em vista que essas informações são essenciais
para a publicidade dos atos inerentes ao Processo Seletivo, não
caberão indagações posteriores quanto à sua divulgação, ficando o candidato ciente que essas informações serão divulgadas
no site do Colégio Técnico de Campinas e no Diário Oficial do
Estado, podendo ser encontradas através dos mecanismos de
busca existentes.
3.2. - Para inscrição, o candidato deverá apresentar Requerimento de Inscrição dirigido à Diretoria Geral do COTUCA
(modelo disponível na seção "Concursos" do site do COTUCA),
acompanhado de cópia simples (frente e verso) dos documentos
abaixo relacionados e entregues no ato da inscrição:
I – prova de que é portador da titulação mínima exigida no
item 2.1, através de Diplomas com indicação do registro (frente
e verso), é necessária a validação, pelos Órgãos Competentes,
no caso de Diplomas obtidos no Exterior. Ou, configurando-se a situação descrita no item 2.1.1, comprovante oficial de
matrícula em curso de nível superior que ofereça a titulação
mínima exigida;
II – fotocópias dos documentos de identificação pessoal;
III – Requerimento de inscrição completamente preenchido
e assinado, incluindo declaração do candidato sobre o conhecimento e a aceitação das regras da seleção, das exigências
específicas relativas à carga horária de trabalho e das normas
internas de contratação e da entrega dos documentos para
Prova de Títulos, dentro do prazo estabelecido no calendário
citado no item 3.8, em caso de aprovação na Prova Escrita.
3.3. - A falta de comprovação da titulação mínima quando
da convocação para admissão resultará na desclassificação do
candidato convocado.
3.4. O candidato poderá aditar, instruir ou completar
seus documentos até a data fixada para o encerramento das
inscrições.
3.5. O requerimento e demais documentos solicitados e
constantes no item 5,3 deverão ser entregues no Setor de Recursos Humanos do Colégio Técnico de Campinas.
3.6. A inscrição no processo seletivo somente será efetivada
se o candidato tiver apresentado, até a data fixada para o
encerramento das inscrições, todos os documentos exigidos no
item 3.2 deste edital.
3.7. Recebida a documentação, a Comissão Geral de Avaliação (CGA) terá o prazo de até 30 dias para análise das inscrições,
inclusive quanto ao atendimento das condições do edital.
3.8. Os candidatos inscritos serão notificados a respeito da
composição da Comissão Julgadora e seus suplentes, bem como
do calendário fixado para as provas, do local de sua realização
e da lista de 10 (dez) temas para a realização da Prova Didática,
por meio de edital a ser publicado no Diário Oficial do Estado e
divulgado no site do Colégio Técnico de Campinas, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias do início das provas.
4. DA COMISSÃO JULGADORA
4.1. A Comissão Julgadora será constituída de 5 (cinco)
membros titulares, pertencentes à área do processo seletivo ou
área afim, aprovados pela Comissão Geral de Avaliação (CGA)
e homologados pela Câmara Interna de Desenvolvimento dos
Docentes (CIDD) sendo que, pelo menos, 2 (dois) membros titulares serão externos ao Colégio Técnico de Campinas.
4.1.1. Além dos membros titulares, a Comissão Julgadora
terá dois suplentes escolhidos da mesma forma, sendo, pelo
menos, 1 (um) externo ao Colégio.
4.2. A Comissão Julgadora examinará os títulos apresentados, acompanhará as provas de Seleção Pública, e emitirá
parecer circunstanciado com a classificação dos candidatos.
5. DAS PROVAS
5.1. O processo seletivo constará de Prova Escrita, Prova de
Títulos, Prova Didática e Prova de Arguição.
5.2. A Prova Escrita, de ordem geral e doutrinária, abrangerá
o conteúdo do programa da disciplina ou conjunto de disciplinas
do processo seletivo.
5.2.1. Ao final da Prova Escrita, cada examinador atribuirá
ao candidato uma nota de 0 (zero) a 10 (dez).
5.2.2. A Prova Escrita terá caráter eliminatório, além do classificatório, caso o número de inscritos seja superior a 5 (cinco).
Nessa hipótese, serão observadas as seguintes regras:
I - serão considerados aprovados na Prova Escrita os candidatos que obtiverem notas iguais ou superiores a 7 (sete) de, no
mínimo, 3 (três) dos 5 (cinco) examinadores;
II - somente participarão das demais provas do processo
seletivo os candidatos aprovados na Prova Escrita;
III - as notas atribuídas na Prova Escrita por cada um dos
examinadores aos candidatos aprovados serão computadas ao
final do processo seletivo para fins de classificação;
IV – Caso a Prova Escrita tenha caráter eliminatório, após
sua correção as notas atribuídas a cada candidato serão divulgadas no site do Colégio Técnico de Campinas, juntamente com
a relação dos candidatos aprovados nessa prova, antes da realização das demais fases do Processo Seletivo Público.
5.3. A Prova de Títulos constará da análise do Curriculum Vitae et Studiorum, considerando-se titulação acadêmica
do candidato, conhecimento exigido pelas vagas, experiência
docente e profissional, publicação de artigos, livros e material
didático.
Após a divulgação dos resultados da Prova Escrita, o candidato aprovado deverá entregar, dentro do prazo previsto no
Calendário de Atividades divulgado nos termos do item 3.8, os
documentos abaixo relacionados, quando se aplicarem, organizados e encadernados, para serem avaliados na Prova de Títulos:
a) - Cinco exemplares do Curriculum Vitae et studiorum
atualizado, relacionando formação e titulação acadêmicas,
produção técnicocientífica, participação em eventos técnicoscientíficos na área de atuação, trabalhos e artigos publicados e
experiência profissional docente e não docente;
b) - cópia simples (frente e verso) de todos os documentos
comprobatórios da titulação acadêmica, com a sua devida
validação, caso seja de origem de outro País, produção técnico-

