REABERTURA DE INCRIÇÕES
COMUNICADO DE REABERTURA DE INSCRIÇÕES PARA CONCURSO PÚBLICO
DOCENTE POR TEMPO INDETERMINADO PARA A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE
VIRTUAL DO ESTADO DE SÃO PAULO – UNIVESP – PROCESSO UNIVESP Nº
056/2016 – EDITAL 02/2016.
Em razão da diminuta quantidade de inscritos, do decurso do tempo em função
do desligamento da comissão de análise de inscrições, bem como da dificuldade
em compor a Banca Examinadora e em face dos princípios da universalidade de
concorrência e da preservação do interesse público, acham-se reabertas pelo
prazo de 30 (trinta) dias a contar da publicação deste comunicado, no período
das 9h às 18h do último dia, as inscrições para o Concurso Público por Tempo
Indeterminado, para preenchimento de função docente (Professor Doutor na
Área de Engenharia de Produção) a ser exercida na Fundação Universidade
Virtual do Estado de São Paulo - UNIVESP, mantendo-se as inscrições
anteriormente deferidas e restando retificadas as disposições do Edital 02/2016
abaixo elencadas:

VI. DO DEFERIMENTO E INDEFERIMENTO DE INSCRIÇÕES
“4. Após o julgamento dos recursos, será publicado o Edital de
Deferimento/Indeferimento das inscrições contendo o nome e o CPF dos
candidatos deferidos e o CPF dos candidatos indeferidos e, nele, também será
publicada a relação dos professores que comporão a banca examinadora, num
total de 3 (três) titulares, sendo um da Univesp para presidir a banca e dois
externos e 2 (dois) suplentes e o resultado dos recursos.”
VII. DAS PROVAS
“ 4. Os 6 (seis) candidatos com melhores médias aritméticas de notas atribuídas
pela Banca Examinadora, desde que as mesmas sejam iguais ou superiores a
7,0 (sete) para pelo menos 2 (dois) examinadores, conforme NO-CTA nº
02/2015, serão considerados aptos à participação da etapa seguinte.”
“9. O sorteio do tema para a prova didática será feito por um dos candidatos, na
presença dos demais. Também será sorteada, por cada candidato, a ordem da
prova didática”

CONCURSO PÚBLICO PARA PROFESSOR DOUTOR
Anexo I - Cronograma

DATA
10/01/2018

EVENTO
- Reabertura das inscrições

09/02/2018

-Encerramento das Inscrições

19/02/2018

-Publicação do resultado provisório de deferimento das
inscrições
- Início de prazo para recurso
-Publicação do resultado de eventual recurso
- Publicação da composição da Banca Examinadora
- Publicação de convocação para prova escrita
- Realização da prova escrita

26/02/2018

15/03/2018
21/03/2018
12/04/2018 e
13/04/2018

- Publicação do resultado provisório da prova escrita
- Convocação para a prova didática e arguição
- Realização da prova didática e da arguição

