
Divulgação da Sexta Chamada de Seleção de Tutores 

Tutores Presenciais 

Licenciaturas 

Candidato CPF Polo 

BÁRBARA DE OLIVEIRA TESSAROLLI 311744078-08 Ibitinga 

DELY DENISE DUARTE DA SILVA 128638518-02 Novo Horizonte 

MARIA APARECIDA MENDES DOS SANTOS 258699188-55 Ourinhos 

RENATA MARCHIORETO MUNIZ 306804128-75 Osasco I 

ROBSON RICARDO DE ARAUJO 376201618-64 Votuporanga 

 

 

 



Contratação 

O candidato relacionado nessa convocação deverá postar em envelope único, via Sedex, até 

o dia 17 de outubro para o setor de RH da Univesp, no endereço Avenida Escola Politécnica, 

82 - Jaguaré, São Paulo-SP, CEP 05350-000, os seguintes documentos: 

Cópias simples 

 Certidão de nascimento, se solteiro, certidão de casamento ou escritura pública de 

união estável. 

 Certidão de nascimento dos filhos menores de 18 anos (se houver). 

 Caderneta de vacinação dos filhos menores de 5 anos (se houver). 

 Declaração de matrícula escolar dos filhos menores de 18 anos (se houver). 

 Comprovante da última contribuição sindical (se houver). 

 Comprovante de tempo de atuação no magistério. 

 Declaração completa de imposto de renda do ano corrente. 

 Comprovante de registro no conselho da categoria para profissões regulamentadas 

(se houver). 

 Comprovação de conta bancária do Banco do Brasil (nº e agência se já possui) ou 

providenciar. 

Originais 

 Carteira de trabalho e previdência social, com cópia das páginas que constem 

número de documentos fotos, foto, qualificação civil. 

 02 (duas) fotos 3X4 recente com fundo branco. 

 Declaração negativa de acumulação de cargo ou emprego público, conforme modelo 

em anexo. 

 Para o caso de professores de instituições públicas, apresentar declaração de horas. 

 Exame Médico Admissional, conforme instruções a seguir. 

 

Exame Médico 

O Exame Médico Admissional poderá ser realizado, sem custo para o candidato, nos seguintes 

endereços: 

Medin - Unidade Itaquera 
Rua Américo Salvador Novelli, 154 
Conj. 512 - Itaquera 
Tel.: (11) 2073-6281 
 

Medin - Unidade República 
Rua Conselheiro Crispiniano, 97  
Conj. 10 - República 
Tel.: (11) 3120-5124 

Medin - Unidade Santo Amaro 
Largo 13 de Maio, 520 
Conjunto 91 - Santo Amaro 
Tel.: (11) 3530-5886 

 

O candidato que optar por realizar o Exame Médico Admissional em outro local, estará ciente 

que NÃO HAVERÁ REEMBOLSO desta despesa por parte da Univesp. Neste caso, deverá 

encaminhar cópia digitalizada do exame para o e-mail do RH da Univesp 

(rh.adm@univesp.br) até o dia 17 de outubro. 

 

mailto:rh.adm@univesp.br


 

DECLARAÇÃO DE NÃO ACÚMULO DE CARGO PÚBLICO 

 

Eu, ________________________________________________________, 

RG nº____________________, CPF nº.____________________ declaro, sob as 

penas da lei, em consonância com o disposto nos incisos XVI e XVII do Artigo 37 

da Constituição Federal e alterações por força da Emenda Constitucional nº 

19/98, que não exerço qualquer cargo, emprego ou função pública junto à 

Administração Pública, às Autarquias, Fundações ou Empresas Públicas e 

Sociedades de Economia Mista, suas subsidiárias, e sociedades controladas, 

direta ou indiretamente, pelo poder público, nem percebo proventos 

decorrentes de aposentadoria inacumulável com o cargo em que tomarei 

posse. 

 Declaro, outrossim, estar ciente de que devo comunicar, à Fundação 

UNIVESP, qualquer alteração que vier a ocorrer em minha vida funcional, que 

não atenda às determinações legais vigentes, relativamente à acumulação de 

cargos. 

 

São Paulo, em _____ de _____________ de 2017. 

                                                  

 

____________________________________ 

(assinatura) 

 
 


