
Divulgação da Sétima Chamada de Seleção de Tutores 

Processo Seletivo Simplificado para Contratação, por tempo determinado - pessoa física, para Tutor 

Presencial e Tutor a Distância (Edital 01/2017) 

 

Tutores a Distância 

Engenharia de Computação 

Candidato CPF Turma 

LIDIANE CRISTINA DA SILVA 194382838-54 segunda-feira noite, quarta-feira noite, quinta-feira noite 

MARCOS ANDRÉ GOMES DE MELLO 091424427-29 segunda-feira noite, quarta-feira noite, quinta-feira noite 

ADRIANO MARCHETTI CILLO 225825068-42 segunda-feira noite, quarta-feira noite, quinta-feira noite 

LUIZ GUILHERME SOARES DA SILVA 095875308-37 segunda-feira noite, quarta-feira noite, quinta-feira noite 

ENIO JOSÉ BOLOGNINI 159330608-36 segunda-feira noite, quarta-feira noite, quinta-feira noite 

JULIO CESAR SANTOS COSTA 310503968-63 segunda-feira noite, quarta-feira noite, quinta-feira noite 

 

Engenharia de Produção 

Candidato CPF Turma 

GABRIELE MARTINS DE CAMARGO 391392878-23 segunda-feira noite, quarta-feira noite, quinta-feira noite 

MARIA CLEONICE DOS SANTOS GONÇALVES 104890418-09 segunda-feira noite, quarta-feira noite, quinta-feira noite 

AMANDA DOS SANTOS NEGRETI 365253618-50 segunda-feira noite, quarta-feira noite, quinta-feira noite 

 

Licenciatura em Matemática 

Candidato CPF Turma 

ALCEU ROSA DA CRUZ 134559578-62 terça-feira noite, quarta-feira noite, quinta-feira noite 

RODRIGO DE QUEIROZ BARBOSA 735042031-53 terça-feira noite, quarta-feira noite, quinta-feira noite 

EVERTON DOS SANTOS MACHADO 345419848-81 terça-feira noite, quarta-feira noite, quinta-feira noite 

KARINA FELIX DO NASCIMENTO  345229158-88 terça-feira noite, quarta-feira noite, quinta-feira noite 

 

Licenciatura em Biologia 

Candidato CPF Turma 

SILVIA RENATA DE OLIVEIRA SANTOS 145464318-80 sexta-feira tarde, sábado manhã, sábado tarde 

 

Pedagogia 

Candidato CPF Turma 

LÍDIA JULIANA RODRIGUES MORAES  163447308-62 segunda-feira noite, quarta-feira noite, quinta-feira noite 

SHELLEY NAVARI CHRISTIANINI 256050128-78 segunda-feira noite, quarta-feira noite, quinta-feira noite 

 

 

 

 



Convocação 

 

Comparecer, dia 25/10/2017 na Univesp,  

munido dos documentos solicitados para contratação. 

 

Capacitação Presencial Obrigatória 

Local: Univesp – Av. Politécnica nº 82. São Paulo/SP – Auditório. 

Horário: das 9h às 13h. 

 Capacitação. 

 Entrega de documentos.  



Contratação 

O candidato aprovado em Processo Seletivo Simplificado para Contratação, por tempo determinado - 

pessoa física, para Tutor Presencial e Tutor a Distância (Edital 01/2017), deverá apresentar no ato da 

convocação os seguintes documentos originais, acompanhados de cópia simples que comprove os 

requisitos para provimento e que deram condições de inscrição: 

 Comprovante de inscrição no PIS/PASEP, se já for cadastrado. 

 Cadastro de pessoa física – CPF. 

 Cédula de identidade – RG ou RNE. 

 Título de eleitor. 

 Certidão de regularidade eleitoral ou comprovante de votação das 2 (duas) últimas eleições. 

 Certificado de reservista ou dispensa de incorporação, quando do sexo masculino. 

 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). 

 Diploma de graduação e maior pós-graduação. 

 Comprovante de tempo de atuação no magistério. 

 Comprovante de atuação em EAD, de acordo com o informado na inscrição. 

 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. 

 Comprovante de residência (fatura de água, energia elétrica ou tel. fixo). 

 Comprovante de registro no conselho da categoria para profissões regulamentadas (se houver). 

 Atestado de antecedentes criminais na jurisdição do Estado em questão. 

 Declaração negativa de acumulação de cargo ou emprego público (modelo a seguir). 

 Declaração de imposto de renda do ano corrente. 

 Atestado médico para fins comprobatórios, para os candidatos com deficiência. 

 Conta bancária do Banco do Brasil (nº e agência se já possui) ou providenciar. 

 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 também poderá optar por realizar o Exame Médico Admissional em outro 

local, mas estará ciente que NÃO HAVERÁ REEMBOLSO desta despesa por parte da Univesp. 



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) 

 
 


