quinta-feira, 12 de dezembro de 2019
INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOMÉDICAS
INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOMÉDICAS
EDITAL ICB.ATAC.24/2019
CONVOCAÇÃO PARA AS PROVAS
O Diretor do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo, convoca o candidato: MARTIN ANDREAS
METZGER, inscrito no CONCURSO PARA OBTENÇÃO DO TÍTULO
DE LIVRE-DOCENTE, Programa de Neurofisiologia, junto ao
Departamento de Fisiologia e Biofísica, conforme Edital ICB.
ATAC.12/2019 publicado no D. O. E. em 24 de maio de 2019
de Abertura do Concurso, para as provas de Julgamento do
Memorial com Prova Pública de Argüição (peso 4); Prova Escrita
(peso 1), Prova Prática (peso 1), Defesa de Tese (peso 3) e
Avaliação Didática (peso 1), que serão realizadas nos dias 18 e
19 de fevereiro de 2020, início às 08h00, no Edifício Biomédicas
III, Av. Prof. Lineu Prestes, 2.415 - térreo, à sala de Reuniões do
Setor Acadêmico.
A Comissão Julgadora estará constituída dos seguintes:
Membros titulares: Norberto Cysne Coimbra (Professor Associado – FMRP/ USP), Debora Rejane Fior Chadi (Professora
Associada – IB / USP), Gilberto Fernando Xavier (Professor Associado – IB / USP), Marcus Vinicius Chrysostomo Baldo (Professor
Associado – ICB / USP), Newton Sabino Canteras (Professor
Titular – ICB / USP) – Presidente.
Membros suplentes: Thiago dos Santos Moreira (Professor
Associado – ICB/USP), Regina Pekelman Marcus, (Professora
Titular – IB / USP). Ficam, pelo presente edital, convocado o
candidato e a Comissão Julgadora acima mencionada. Referente
processo 2019.1.879.42.8.

INSTITUTO DE CIÊNCIAS
MATEMÁTICAS E DE COMPUTAÇÃO
Edital ATAc/ICMC/SCC-USP nº 101/2019
ABERTURA DE INSCRIÇÕES PARA PROCESSO SELETIVO
SIMPLIFICADO
A Diretora do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) da Universidade de São Paulo torna público a
todos os interessados que, conforme aprovação do Conselho
Técnico-Administrativo (CTA), em 11/12/2019, estarão abertas
por 10 dias, no período das 08h30 do dia 08/01/2020 às 17h
do dia 17/01/2020 (horário oficial de Brasília/DF), as inscrições
para o processo seletivo para a contratação de 01 (um) docente
por prazo determinado, como Professor Contratado III (MS-3.1,
para os contratados com título de Doutor), com salário de
R$ 1.918,72, ou como Professor Contratado II (MS-2, para os
contratados com título de Mestre), com salário de R$ 1.371,19,
referência mês de maio de 2019, com jornada de 12 (doze)
horas semanais de trabalho, claro/cargo nº 1251163, junto ao
Departamento de Ciências de Computação (SCC), nos termos da
Resolução nº 5.872/10 e alterações posteriores, bem como das
Resoluções nº 7.354/17 e 7.391/17.
1. Os membros da Comissão de Seleção serão indicados
pelo Conselho Técnico-Administrativo do ICMC após o término
do período de inscrições e de acordo com os termos das Resoluções nº 7.354/17 e 7.391/17.
2. Os pedidos de inscrição deverão ser feitos, exclusivamente, por meio do link https://uspdigital.usp.br/gr/, no período
acima indicado, devendo o candidato apresentar requerimento
dirigido à Diretora do ICMC, contendo dados pessoais, acompanhado dos seguintes documentos:
I. Documento de identificação (RG, RNE ou passaporte);
II. CPF (para candidatos brasileiros);
III. Prova de que é portador do titulo de Doutor (para Professor Contratado III) ou Mestre (para Professor Contratado II),
outorgado ou reconhecido pela USP ou de validade nacional;
2.1. Não serão recebidas inscrições pelo correio, e-mail, fax,
ou qualquer outro meio.
2.2. No ato da inscrição, os candidatos portadores de
necessidades especiais deverão apresentar solicitação para que
se providenciem as condições necessárias para a realização
das provas.
3. O processo seletivo terá validade imediata, exaurindo-se
com a eventual contratação do(s) aprovado(s).
4. Atribuição da função: o candidato aprovado, ao ser
contratado, deverá ministrar a(s) disciplina(s): SCC-0504 – Programação Orientada a Objetos e SCC-0222 – Laboratório de
Introdução à Ciência de Computação.
5. O processo seletivo será processado por meio de avaliações sucessivas de candidatos, agrupados em conformidade
com sua titulação.
5.1. Na primeira etapa de avaliações, serão convocados
para as provas, caso haja, os candidatos portadores do título
de Doutor.
5.2. Encerrada a primeira etapa de avaliações, os candidatos
habilitados serão classificados, da seguinte forma:
I. O primeiro colocado será o candidato que obtiver o maior
número de indicações, de acordo com as notas conferidas pelos
examinadores;
II. O segundo colocado será o candidato que obteria o maior
número de indicações, de acordo com as notas conferidas, caso o
primeiro colocado não tivesse participado das avaliações;
III. Os demais candidatos serão classificados, sucessivamente, seguindo o mesmo método previsto no inciso II.
IV. Em caso de empate, a Comissão de Seleção procederá
ao desempate com base na média global obtida por cada
candidato.
5.3. Classificados os candidatos, serão feitas as convocações para a contratação, até, caso necessário, esgotar-se a lista
de habilitados.
5.4. Na hipótese de não haver habilitados na primeira
etapa, ou caso nenhum dos candidatos habilitados atenda à
convocação para contratação, será iniciada a segunda etapa de
avaliações, convocando-se para as provas, caso haja, os candidatos portadores do título de Mestre.
5.5. Na segunda etapa de avaliações, proceder-se-á de
acordo com o disposto no item 5.2.
5.6. Não havendo inscritos portadores do título de Doutor,
a primeira etapa de avaliações será realizada com os candidatos
portadores do título de Mestre.
6. As provas, em cada etapa, terão pesos iguais e serão
realizadas em uma única fase, na seguinte conformidade:
I. Prova Escrita
II. Prova Didática
6.1. A prova escrita, que versará sobre o programa base do
processo seletivo, será realizada de acordo com o disposto no
artigo 139 e seu parágrafo único do Regimento Geral da USP.
6.1.1. A Comissão de Seleção organizará uma lista de dez
pontos, com base no programa do processo seletivo, e dela dará
conhecimento aos candidatos, vinte e quatro horas antes do
sorteio do ponto, sendo permitido exigir-se dos candidatos a
realização de outras atividades nesse período.
6.1.2. Sorteado o ponto, inicia-se o prazo improrrogável de
cinco horas de duração da prova.
6.1.3. Durante sessenta minutos, após o sorteio, será
permitida a consulta a livros, periódicos e outros documentos
bibliográficos de uso público, não em meio eletrônico, que o
candidato tiver levado para o local da prova, do qual não lhe
será permitido ausentar-se durante esse período.
6.1.4. As anotações efetuadas durante o período de consulta poderão ser utilizadas no decorrer da prova, devendo ser
feitas em papel rubricado pela Comissão de Seleção e anexadas
ao texto final.
6.1.5. A prova, que será lida em sessão pública pelo candidato, deverá ser reproduzida em cópias que serão entregues aos
membros da comissão julgadora, ao se abrir a sessão;
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6.1.6. Cada prova será avaliada pelos membros da Comissão de Seleção, individualmente.
6.2. A prova didática será pública, com a duração mínima
de 40 (quarenta) e máxima de 60 (sessenta) minutos, e versará
sobre o programa base do processo seletivo, nos termos do art.
137, do Regimento Geral da USP.
6.2.1. A realização da prova far-se-á 24 (vinte e quatro)
horas após o sorteio do ponto as quais serão de livre disposição
do candidato, não se exigindo dele nesse período a realização
de outras atividades.
6.2.2. O candidato poderá utilizar o material didático que
julgar necessário.
6.2.3. O candidato poderá propor substituição dos pontos,
imediatamente após tomar conhecimento de seus enunciados,
se entender que não pertencem ao programa do processo seletivo, cabendo à Comissão de Seleção decidir, de plano, sobre a
procedência da alegação.
6.2.4. Os candidatos que se apresentarem depois do horário
estabelecido não poderão realizar as provas.
6.2.5. Se o número de candidatos o exigir, eles serão
divididos em grupos de no máximo três, observada a ordem de
inscrição, para fins de sorteio e realização da prova.
6.2.6. As notas da prova didática serão atribuídas após o
término das provas de todos os candidatos.
7. Os pesos das provas serão iguais e, para o cálculo da
média individual, a soma dos pesos será o quociente de divisão.
8. Serão considerados habilitados os candidatos que alcançarem, da maioria dos examinadores, nota mínima sete.
9. O programa base do processo seletivo será o seguinte:
1. Encapsulamento e ocultação de informação (informing
hiding).
2. Separação de comportamento e implementação.
3. Classes e subclasses.
4. Herança e Poliformismo.
5. Hierarquias de classes.
6. Classes de coleções e métodos de iteração.
7. Modularização de programas.
8. Tipos de dados simples e compostos.
9. Arquivos.
10. Programação em linguagem estruturada.
10. É de responsabilidade do candidato o acompanhamento
do andamento do processo seletivo, por meio de acesso ao link
https://uspdigital.usp.br/gr/ e às publicações no Diário Oficial do
Estado de São Paulo.
11. O ICMC não se responsabiliza por inscrições não
recebidas em decorrência de eventuais problemas técnicos ou
falhas na transmissão de dados. Não serão aceitos pedidos de
inscrição submetidos após o horário e o prazo estipulados no
presente Edital.
12. O não comparecimento do candidato às provas programadas implicará automaticamente sua desistência do processo
seletivo.
13. O relatório da Comissão de Seleção será apreciado pelo
CTA do ICMC, para fins de homologação, após exame formal.
14. A contratação será por prazo determinado e vigorará a
partir da data do exercício e até 31/07/2020, com possibilidade
de prorrogações, desde que a soma dos períodos não ultrapasse
o prazo de dois anos.
15. Os docentes contratados por prazo determinado ficarão submetidos ao Estatuto dos Servidores da Universidade
de São Paulo e vinculados ao Regime Geral da Previdência
Social – RGPS.
16. São condições de admissão:
I. Estar apto no exame médico pré-admissional realizado
pela USP;
II. Ser autorizada a acumulação, caso o candidato exerça
outro cargo, emprego ou função pública;
III. No caso de candidato estrangeiro aprovado no processo seletivo e convocado para contratação, apresentar visto
temporário ou permanente que faculte o exercício de atividade
remunerada no Brasil.
17. O contratado poderá ministrar aula nos períodos diurno
e noturno, dependendo das necessidades do Departamento.
Outras informações, bem como as normas pertinentes ao
processo seletivo, encontram-se à disposição dos interessados
na Assistência Acadêmica do Instituto de Ciências Matemáticas
e de Computação, da Universidade de São Paulo, situada à Av.
Trabalhador São-carlense, 400, Centro, São Carlos – SP, ou pelo
e-mail: sacadem@icmc.usp.br.

de documentos disponível no site: http://www.dgrh.unicamp.br/
produtos-e-servicos/ingresso/contratacao-temporaria.
O não comparecimento do(a) candidato(a) no prazo estabelecido será considerado como desistência por parte do(a)
interessado(a).
DIVISÃO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
Fica convocado (a) para admissão o (a) candidato (a) classificado no Concurso Público, Edital de Abertura 69/2018, para
preenchimento da função/perfil: PROFISSIONAL PARA ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS / Técnico em administração da Carreira
de Profissionais de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão da
Unicamp. Classificação - nome: 69° - VITORIA DE BARROS SILVA.
Para isso, o candidato deverá:
1 - Comparecer impreterivelmente dia 17 de Dezembro de
2019, às 09:00, na Divisão de Planejamento e Desenvolvimento,
Prédio da Reitoria III, DGRH, Campus da Unicamp, Cidade Universitária Zeferino Vaz, Barão Geraldo, Campinas - SP, e entregar
os documentos listados na página http://www.dgrh.unicamp.
br/produtos-e-servicos/ingresso/admissao-paepe-a-partir-do-edital-58-2018, bem como os documentos solicitados no item
13.2 do edital de abertura.
O não comparecimento do (a) candidato (a) no prazo estabelecido será considerado desistência por parte do interessado;
2 - Acessar http://periciasmedicas.gestaopublica.sp.gov.br/
eSisla, clicar na aba "Ingressante" e agendar a perícia médica
dentro de 10 (dez) dias corridos a contar desta publicação para
atender aos itens 13.2.2 a 13.3.2 do edital de abertura.
DIVISÃO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
Fica convocado (a) para admissão o (a) candidato (a) classificado no Concurso Público, Edital de Abertura 69/2018, para
preenchimento da função/perfil: PROFISSIONAL PARA ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS / Técnico em administração da Carreira
de Profissionais de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão da
Unicamp. Classificação - nome: 70° - PEDRO HENRIQUE GERICO
SPERI. Para isso, o candidato deverá:
1 - Comparecer impreterivelmente dia 17 de Dezembro de
2019, às 09:00, na Divisão de Planejamento e Desenvolvimento,
Prédio da Reitoria III, DGRH, Campus da Unicamp, Cidade Universitária Zeferino Vaz, Barão Geraldo, Campinas - SP, e entregar
os documentos listados na página http://www.dgrh.unicamp.
br/produtos-e-servicos/ingresso/admissao-paepe-a-partir-do-edital-58-2018, bem como os documentos solicitados no item
13.2 do edital de abertura.
O não comparecimento do (a) candidato (a) no prazo estabelecido será considerado desistência por parte do interessado;
2 - Acessar http://periciasmedicas.gestaopublica.sp.gov.br/
eSisla, clicar na aba "Ingressante" e agendar a perícia médica
dentro de 10 (dez) dias corridos a contar desta publicação para
atender aos itens 13.2.2 a 13.3.2 do edital de abertura.
DIVISÃO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
Fica convocado (a) para admissão o (a) candidato (a) classificado no Concurso Público, Edital de Abertura 69/2018, para
preenchimento da função/perfil: PROFISSIONAL PARA ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS / Técnico em administração da Carreira
de Profissionais de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão da
Unicamp. Classificação - nome: 71° - FERNANDO DE OLIVEIRA
RODRIGUES. Para isso, o candidato deverá:
1 - Comparecer impreterivelmente dia 17 de Dezembro de
2019, às 09:00, na Divisão de Planejamento e Desenvolvimento,
Prédio da Reitoria III, DGRH, Campus da Unicamp, Cidade Universitária Zeferino Vaz, Barão Geraldo, Campinas - SP, e entregar
os documentos listados na página http://www.dgrh.unicamp.
br/produtos-e-servicos/ingresso/admissao-paepe-a-partir-do-edital-58-2018, bem como os documentos solicitados no item
13.2 do edital de abertura.
O não comparecimento do (a) candidato (a) no prazo estabelecido será considerado desistência por parte do interessado;
2 - Acessar http://periciasmedicas.gestaopublica.sp.gov.br/
eSisla, clicar na aba "Ingressante" e agendar a perícia médica
dentro de 10 (dez) dias corridos a contar desta publicação para
atender aos itens 13.2.2 a 13.3.2 do edital de abertura.
Fica autorizada a prorrogação da admissão, por 30 (trinta)
dias, de FABRICIO CARONE, RG. nº 33028945-7, na função/perfil:
PROFISSIONAL PARA ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/Analista
de recursos humanos da Carreira de Profissionais de Apoio ao
Ensino, Pesquisa e Extensão – Edital de Abertura de Concurso
nº 76/2018.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
FACULDADE DE ENGENHARIA AGRÍCOLA
EDITAL
A Direção da Faculdade de Engenharia Agrícola retifica o
Edital publicado no DOE de 04-12-2019, páginas 256 e 257,
Seção I, referente ao Concurso Público de provas e títulos para
obtenção do Título de Livre Docente na área de Gestão de
Sistemas na Agricultura da Faculdade de Engenharia Agrícola
da Universidade Estadual de Campinas. (Processo nº 28-P24537/2019).
Onde constou:
“FA720 - Fundamentos de Economia
Ementa:
Introdução à macroeconomia (medidas da atividade econômica: produto, renda, consumo, poupança, investimento, exportações e importações). População, emprego e renda: mercado
de trabalho, desigualdades sociais e econômicas. Importância
e papel da agricultura no desenvolvimento econômico e social.
Mercados e transações. Economia informal.material suporte;
processos aplicados ao pós-tratamento de águas residuárias;
processos de desinfecção; critérios para disposição de efluentes
nos solos.”
Constar:
“FA720 - Fundamentos de Economia
Ementa:
Introdução à macroeconomia (medidas da atividade econômica: produto, renda, consumo, poupança, investimento, exportações e importações). População, emprego e renda: mercado
de trabalho, desigualdades sociais e econômicas. Importância
e papel da agricultura no desenvolvimento econômico e social.
Mercados e transações. Economia informal.”
Os demais itens permanecem inalterados.

REITORIA
DIRETORIA GERAL
DE RECURSOS HUMANOS
DIVISÃO DE GESTÃO DE PESSOAL
Fica convocado(a) para comparecer na UNICAMP o(a)
candidato(a) classificado(a) no Processo Seletivo Temporário,
Edital de Abertura 001/2019,Processo Nº15P-25774/2018, para
preenchimento da função/perfil: ENFERMEIRO / Enfermeiro da
Carreira de Profissionais de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão - junto à Unicamp. Classif.8º - Nome - EDIANE GONÇALVES
DUARTE ARANTES.
O(a) candidato(a) deverá comparecer impreterivelmente dia
17 de dezembro de 2019 às 09:00 horas, na Divisão de Gestão
Pessoal, Prédio da Reitoria IV - Campus da Unicamp, Cidade Universitária, Zeferino Vaz, em Barão Geraldo - Campinas – SP, para
tratar de assunto referente à contratação e apresentar a lista
de documentos disponível no site: http://www.dgrh.unicamp.br/
produtos-e-servicos/ingresso/contratacao-temporaria.
O não comparecimento do(a) candidato(a) no prazo estabelecido será considerado como desistência por parte do(a)
interessado(a).
DIVISÃO DE GESTÃO DE PESSOAL
Fica convocado(a) para comparecer na UNICAMP o(a)
candidato(a) classificado(a) no Processo Seletivo Temporário,
Edital de Abertura 001/2019,Processo Nº15P-25774/2018, para
preenchimento da função/perfil: ENFERMEIRO / Enfermeiro da
Carreira de Profissionais de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão - junto à Unicamp. Classif.9º - Nome - STEPHANY SILVA
FRANÇA DE SOUZA.
O(a) candidato(a) deverá comparecer impreterivelmente dia
17 de dezembro de 2019 às 09:00 horas, na Divisão de Gestão
Pessoal, Prédio da Reitoria IV - Campus da Unicamp, Cidade Universitária, Zeferino Vaz, em Barão Geraldo - Campinas – SP, para
tratar de assunto referente à contratação e apresentar a lista
de documentos disponível no site: http://www.dgrh.unicamp.br/
produtos-e-servicos/ingresso/contratacao-temporaria.
O não comparecimento do(a) candidato(a) no prazo estabelecido será considerado como desistência por parte do(a)
interessado(a).
DIVISÃO DE GESTÃO DE PESSOAL
Fica convocado(a) para comparecer na UNICAMP o(a)
candidato(a) classificado(a) no Processo Seletivo Temporário,
Edital de Abertura 009/2019,Processo Nº01P-20175/2019, para
preenchimento da função/perfil: NUTRICIONISTA / Nutricionista
da Carreira de Profissionais de Apoio ao Ensino, Pesquisa e
Extensão - junto à Unicamp. Classif.1º - Nome - MONIQUE
TRALLI LOPES.
O(a) candidato(a) deverá comparecer impreterivelmente dia
17 de dezembro de 2019 às 09:00 horas, na Divisão de Gestão
Pessoal, Prédio da Reitoria IV - Campus da Unicamp, Cidade Universitária, Zeferino Vaz, em Barão Geraldo - Campinas – SP, para
tratar de assunto referente à contratação e apresentar a lista

SECRETARIA GERAL

UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA
UNIDADES UNIVERSITÁRIAS
CAMPUS DE ARARAQUARA
Instituto de Química
EDITAL Nº 65/2019 - Instituto de Química/Câmpus de
Araraquara
Acham-se abertas, nos termos do Despacho nº 162/2019RUNESP de 04/12/2019, publicado em 06/12/2019 e com base
na Resolução UNESP nº 58/2018 e alterações posteriores e Portaria UNESP nº 404/2018, as inscrições do concurso público de
Provas e Títulos para contratação de 01(um) PROFESSOR SUBSTITUTO, por prazo determinado, em caráter emergencial, para
atender excepcional interesse público, no período letivo de 2020,
em 12 horas semanais de trabalho, sob o regime jurídico da CLT
e legislação complementar, na Área de Engenharia Química e na
disciplina/conjunto de disciplinas: Desenho Técnico, Fenômenos
de Transporte III, Operações Unitárias I, Operações Unitárias III,
Redação e Produção de Textos, Higiene e Segurança Industrial,
junto ao Departamento de Bioquímica e Tecnologia Química do
Instituto de Química do Câmpus de Araraquara.

São Paulo, 129 (235) – 651
O contratado deverá exercer as atividades de docência em
cursos de graduação nos períodos diurno e/ou noturno, dependendo das necessidades do Departamento.
1. REMUNERAÇÃO
1.1. O salário de Professor Substituto é de R$ 1.303,16 (um
mil, trezentos e três reais e dezesseis centavos), correspondente
à referência MS-2, em 12 horas semanais, acrescido de benefícios regulamentados internamente.
OBS: Caso o candidato tenha título superior ao exigido, o
salário será correspondente à titulação.
Por tratar-se de contratação em caráter emergencial e
temporária, ainda que o candidato venha a obter titulação
acadêmica superior após a assinatura do contrato, esta não será
considerada para fins de aumento salarial.
2. INSCRIÇÕES
2.1. As inscrições serão recebidas no seguinte endereço
eletrônico https://inscricoes.unesp.br/. O candidato deverá preencher o formulário eletrônico e realizar o pagamento da taxa
prevista no edital, através de depósito bancário identificado,
no período de 06/01/2020 a 24/01/2020, no horário das 00:00
às 23:59.
2.2. O candidato que tiver interesse na redução da taxa
de inscrição deverá se inscrever nos 02 (dois) primeiros dias do
período de inscrição, satisfeitas as exigências do item 5.
3. CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO
3.1. Poderão inscrever-se graduados em curso superior
de Engenharia que tenham, no mínimo, título de Mestre com
formação ou pós-graduação nas disciplinas deste concurso.
A qualificação necessária à inscrição para o concurso será
demonstrada por estudos, em nível de graduação, na área do
conhecimento à qual se integra a disciplina ou conjunto de
disciplinas objeto do concurso.
3.1.1. Os diplomas de graduação com validade nacional
ou os obtidos no exterior serão aceitos para fins de inscrição;
3.1.1.1. Os diplomas de graduação obtidos no exterior
deverão estar revalidados por Universidades Públicas, atendendo os termos do artigo 48 da Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional – LDB nº 9.394/1996;
3.1.2. Os diplomas de Mestrado e de Doutorado serão
aceitos, quando obtidos em cursos de pós-graduação recomendados pela CAPES e autorizados pelo Conselho Nacional de
Educação (CNE);
3.1.3. Os diplomas de Mestrado e de Doutorado obtidos no
exterior serão aceitos, desde que estejam reconhecidos e registrados por universidades que possuam cursos de pós-graduação
recomendados pela CAPES e autorizados pelo Conselho Nacional de Educação (CNE).
3.2. O candidato estrangeiro poderá inscrever-se no concurso público com passaporte, entretanto, por ocasião da
contratação deverá comprovar, ser portador de visto permanente
ou a cédula de identidade com visto temporário com prazo de
validade compatível. Caso ainda não possua, deverá apresentar
no prazo de 30 (trinta) dias, cópia simples do protocolo do
pedido de visto temporário.
4. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A INSCRIÇÃO
4.1 Para a confirmação da inscrição o candidato deverá
apresentar os seguintes documentos descritos nos itens 4.1.1 a
4.1.5, em envelope lacrado, pessoalmente ou por intermédio de
procurador regularmente constituído ou via postal, até o último
dia do prazo para inscrição, na Seção Técnica de Comunicações
do Instituto de Química do Câmpus de Araraquara, sito à Rua
Professor Francisco Degni, nº 55 – Bairro Quitandinha – Araraquara - SP – CEP 14800-060.
OBS: Em caso de entrega dos documentos, pessoalmente
ou através de procurador regularmente constituído, na Seção
Técnica de Comunicações, deverá ocorrer de segunda a sexta-feira, no horário das 08h30 às 11h30 e das 14h30 às 17h30, no
período de 06/01/2020 a 24/01/2020.
4.1.1 formulário de inscrição devidamente preenchido
(obtido no item 2.1) e assinado, indicando nome completo,
número da cédula de identidade, data de nascimento, filiação,
naturalidade, estado civil, residência, profissão e endereço
eletrônico, instruindo-o com os seguintes documentos, cópias
simples frente e verso;
4.1.2. cédula de identidade ou carteira nacional de habilitação e no caso de candidato estrangeiro: cédula de identidade de
estrangeiro com visto temporário e na falta desta, o passaporte;
4.1.3. comprovante de graduação em curso superior, bem
como de ser portador do título de Mestre ou portadores de
certificado de especialização em nível de pós-graduação na área
da disciplina que pretendem lecionar ou cópia da ata de defesa
da tese, condicionada a apresentação do título homologado, na
ocasião da contratação. (quando for o caso).
4.1.4. comprovante de recolhimento da taxa de inscrição, no
valor de R$ 98,00 (noventa e oito reais).
4.1.5. Curriculum Lattes devidamente documentado das
atividades realizadas, em 01 via, (inclusive com o histórico
escolar - graduação e pós-graduação do candidato) no qual
sejam indicados os trabalhos publicados e todas as demais informações que permitam cabal avaliação do mérito do candidato.
4.2. No caso de inscrição realizada por intermédio de procurador, além da documentação prevista nos itens 4.1.1 a 4.1.5,
deverá ser apresentada procuração específica (dispensando
o reconhecimento de firma em cartório), juntamente com as
cópias simples dos documentos de identificação do candidato
e de seu procurador.
4.3. A remessa da documentação em envelope lacrado,
deverá ser dirigido para a Seção Técnica de Comunicações no
endereço Rua Professor Francisco Degni, nº 55 - Bairro Quitandinha - CEP 14800-060 - Araraquara-SP, sendo considerado a
data da postagem. O envelope deverá ser identificado conforme
modelo abaixo:
Concurso Público para contratação de Professor Substituto
na disciplina/conjunto de disciplinas: Desenho Técnico, Fenômenos de Transporte III, Operações Unitárias I, Operações Unitárias
III, Redação e Produção de Textos, Higiene e Segurança Industrial
Edital nº 65/2019 – IQ/CAr
Nome: ______________
RG
Número de Inscrição: _________________
Endereço: Rua Professor Francisco Degni, nº 55 - Bairro
Quitandinha - Araraquara-SP.
CEP: 14800-060
4.4. A não entrega dos documentos listados, dentro do
prazo previsto no item 4.1, implicará no indeferimento da
inscrição.
5. REDUÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO – LEI 12.782/2007
5.1. A redução do valor da taxa de inscrição, correspondente
a 50% (cinqüenta por cento), será concedida aos candidatos
interessados que atendam, CUMULATIVAMENTE, os seguintes
requisitos:
I - sejam estudantes, assim considerados os que se encontrem regularmente matriculados em curso superior, em nível de
graduação ou pós-graduação.
II - percebam remuneração, mensal, inferior a 02 (dois)
salários mínimos, ou estejam desempregados.
5.2. A concessão da redução ficará condicionada à apresentação, pelo candidato, no ato da inscrição:
I - quanto à comprovação da condição de estudante, de um
dos seguintes documentos:
a) certidão ou declaração, expedida por instituição de ensino pública ou privada;
b) carteira de identidade estudantil ou documento similar,
expedido por instituição de ensino pública ou privada, ou por
entidade de representação discente;
II - quanto às circunstâncias previstas no inciso II do item
5.1. deste Edital:
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