
Divulgação da 10ª 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 Produção 

Candidato CPF Turma 

MARCOS PEREIRA RODRIGUES ALVES 019389998-19 terça-feira noite, sábado manhã, sábado tarde 

CAIO FLAVIO STETTINER 165813758-29 segunda-feira noite, quarta-feira noite, sábado manhã 
 

Licenciatura em Matemática 

Candidato CPF Turma 

JUSSARA DORACI PACCEZ 061482678-02 terça-feira noite, quarta-feira noite, quinta-feira noite 

SERGIO VERONEZE 002803168-79 terça-feira noite, quarta-feira noite, quinta-feira noite 

MARCELO DA SILVA MIGUELÃO 341622188-54 terça-feira noite, quarta-feira noite, quinta-feira noite 

FELIPE AUGUSTO MARTINAZZO FONTES 167534278-48 sexta-feira tarde, sábado manhã, sábado tarde 
 

Licenciatura em Biologia 

Candidato CPF Turma 

CARLA WANESSA DO AMARAL CAFFAGNI 214211328-18 sexta-feira tarde, sábado manhã, sábado tarde 

 

Pedagogia 

Candidato CPF Turma 

ADRIANA GONÇALVES DA SILVA 10988187760 segunda-feira noite, quarta-feira noite, quinta-feira noite 
BRUNA SCRIVANTI 2228623946 segunda-feira noite, quarta-feira noite, quinta-feira noite 

CRISTHIANE DE SOUZA 170702568-17 segunda-feira noite, quarta-feira noite, quinta-feira noite 

FABIANA GRANADO GARCIA SAMPAIO 200595888-37 segunda-feira noite, quarta-feira noite, quinta-feira noite 

 

 

 

 



Convocação 
 

Comparecer, dia 23/11/2017 na Univesp,  
munido dos documentos solicitados para contratação. 

 

Capacitação Presencial Obrigatória 

Local: Univesp – Av. Escola 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, a partir de 21/11/2017, sem custo para o candidato, 
nos seguintes endereços: 

 

 
Audiomed  
Rua Doze de Outubro Nº 63, 3ª Andar, conjunto 306 – Lapa 
São Paulo / SP 
Tel.: (11) 3832-7229 
 

 
Astquality 
Rua dos Manacás, 352 - Jardim da Glória 
Cotia / SP 
Tel.: (11) 4616-1718 

 
 

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) 

 
 


