sexta-feira, 9 de março de 2018
2. - Política de Recursos Humanos na Administração Pública.
3. - Princípios da Administração Pública (Legalidade, Moralidade, Impessoalidade, Publicidade e Eficiência).
4. - Acesso a Informações (Decreto nº 58.052/2012).
5. - Proteção e Defesa do Usuário do Serviço Público do
Estado de São Paulo (Lei 10.294/99).
6. - Ética no Serviço Público
NOÇÕES DE INFORMÁTICA
1. - Conhecimentos sobre Windows (pastas, diretórios, arquivos e atalhos, área de trabalho, manipulação de arquivos e
pastas).
2. - Conhecimentos sobre Microsoft Word e Microsoft Excel.
3. - Correio eletrônico (uso de correio eletrônico, preparo e
envio de mensagens, anexação de arquivos).
4. - Internet (navegação, conceitos de URL, links, sites, busca
e impressão de páginas).
Duração da prova: 3:00h (três) horas
ANEXO III
Dos Títulos
Pontuação máxima de 20 (vinte) pontos
A prova de títulos é composta por pontuação de títulos
relacionados à formação e experiência profissional do candidato.
Não serão aceitos títulos que não guardem relação com as
atribuições do cargo ou emprego público em disputa.
Esquema de Valorização de Títulos
1. - Pós Graduação:
a) - Mestrado completo - - - - 2,0
Máximo computável - - - - 2,0
b) - Doutorado completo - - - - 3,0
Máximo computável - - - - 3,0
2. - Especialização:
Curso de extensão universitária, aperfeiçoamento técnico,
com duração igual ou superior a seis meses, relacionados às áreas
de atuação definidas neste Edital.
Valor por curso - - - - - 1,0
Máximo computável - - - - 2,0
3. - Experiência Profissional:
a) - Exercício da profissão na área do Edital.
Por ano completo - - - - - 1,0
Por fração equivalente a 6 ou mais meses completos - - 0,5
Máximo computável neste item - - - 6,0
b) - Atividade didática em curso de graduação em Medicina:
Valor por disciplina ministrada - - - - 0,5
Máximo computável neste item - - - 1,0
4. - Participação em Congressos, simpósios e jornadas
médicas:
a) - Como ouvinte
Valor por evento - - - - - 0,5
Máximo computável neste item - - - 1,0
b) - Apresentação de Trabalho
Valor por evento - - - - - 1,0
Máximo computável neste item - - - 2,0
5. - Publicações em Revistas Especializadas:
Publicações na integra em periódicos científicos:
Valor por evento - - - - - 1,0
Máximo computável neste item - - - 3,0
ANEXO IV
Das condições específicas e ajudas técnicas disponíveis aos
candidatos com deficiência
As seguintes condições específicas e ajudas técnicas poderão
ser disponibilizadas aos candidatos com deficiência, na medida
da sua necessidade, sem prejuízo de outras que se fizerem
necessárias:
Ao candidato com deficiência visual:
- Prova impressa em Braile;
- Prova impressa em caracteres ampliados, indicando o
tamanho da fonte;
- Fiscal Ledor, com leitura fluente, devendo, nesta situação, a
prova ser gravada em áudio;
- Utilização de computador com software de leitura de tela e
ou ampliação de tela, devendo o candidato indicar um dentre os
relacionados a seguir:
* Lente de aumento do Windows (ampliação);
* Narrador do Windows (leitor de tela).
Ao candidato com deficiência auditiva:
- Fiscal Intérprete de LIBRAS, nos termos da Lei nº 12.319,
de 01/09/2010, nos casos de prova oral, devendo, neste caso,
a prova ser gravada em vídeo. No caso de impossibilidade da
gravação, esta deverá ser justificada pela Comissão Especial de
Concurso Público;
- Autorização para utilização de aparelho auricular, sujeito a
inspeção e aprovação da Comissão Especial de Concurso Público,
com a finalidade de garantir a lisura do concurso.
Ao candidato com deficiência física:
- Mobiliário adaptado e espaços adequados para a realização
da prova;
- Designação de fiscal para auxiliar no manuseio da prova e
transcrição das respostas;
- Facilidade de acesso às salas de provas e às demais instalações relacionadas ao certame.
HOSPITAL DAS CLÍNICAS DE RIBEIRÃO PRETO
DEFERIMENTOS / INDEFERIMENTOS DOS PEDIDOS
DE ISENÇÃO E REDUÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO
EDITAL N.º 8/2018
AGENTE TÉCNICO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - FISIOTERAPEUTA
O Órgão Setorial de Recursos Humanos do Hospital das
Clínicas de Ribeirão Preto, torna público os deferimentos / indeferimentos dos pedidos de REDUÇÃO E ISENÇÃO DA TAXA DE
INSCRIÇÃO do Edital citado acima.
Os indeferimentos ocorreram pelos seguintes motivos:
a) - Candidatos não entregaram os documentos comprobatórios dentro do prazo estabelecido no Edital;
b) - Os documentos entregues estavam em desacordo com
o solicitado no Edital.
Após verificar o status da sua solicitação, proceder de acordo
com as orientações disponíveis no link ISENÇÃO/REDUÇÃO DE
TAXA no referido Edital.
Deferimentos / Indeferimentos de Taxa de Isenção
Insc. - RG - CPF - Nome - Solicitação - Status
12 - 455186170 - 425.930.168-33 - DEBORA RODRIGUES DA
SILVA - REDUCAO - INDEFERIDO
24 - 342797396 - 323.149.978-08 - CAISA BRUNELLI ORLANDIN - REDUCAO - DEFERIDO
25 - 46.31.839-X - 390.447.398-08 - DANILO MARQUES DA
SILVA - REDUCAO - INDEFERIDO
HOSPITAL DAS CLÍNICAS DE RIBEIRÃO PRETO
DEFERIMENTOS / INDEFERIMENTOS DOS PEDIDOS
DE ISENÇÃO E REDUÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO
EDITAL N.º 9/2018
AGENTE TÉCNICO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - FONOAUDIÓLOGO - DISTÚRBIOS DEGLUTIÇÃO E DA COMUNICAÇÃO EM
CRIANÇAS
O Órgão Setorial de Recursos Humanos do Hospital das
Clínicas de Ribeirão Preto, torna público os deferimentos / indeferimentos dos pedidos de REDUÇÃO E ISENÇÃO DA TAXA DE
INSCRIÇÃO do Edital citado acima.
Os indeferimentos ocorreram pelos seguintes motivos:
a) - Candidatos não entregaram os documentos comprobatórios dentro do prazo estabelecido no Edital;
b) - Os documentos entregues estavam em desacordo com
o solicitado no Edital.
Após verificar o status da sua solicitação, proceder de acordo
com as orientações disponíveis no link ISENÇÃO/REDUÇÃO DE
TAXA no referido Edital.
Deferimentos / Indeferimentos de Taxa de Isenção
Insc. - RG - CPF - Nome - Solicitação - Status
1 - 17404457 - 058.910.208-74 - CARLA SILVIA RUBIO ISENCAO - INDEFERIDO
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HOSPITAL DAS CLÍNICAS DE RIBEIRÃO PRETO
DEFERIMENTOS / INDEFERIMENTOS DOS PEDIDOS DE ISENÇÃO E REDUÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO
EDITAL N.º 10/2018
ANALISTA ADMINISTRATIVO (ADMINISTRADOR)
O Órgão Setorial de Recursos Humanos do Hospital das
Clínicas de Ribeirão Preto, torna público os deferimentos / indeferimentos dos pedidos de REDUÇÃO E ISENÇÃO DA TAXA DE
INSCRIÇÃO do Edital citado acima.
Os indeferimentos ocorreram pelos seguintes motivos:
a) - Candidatos não entregaram os documentos comprobatórios dentro do prazo estabelecido no Edital;
b) - Os documentos entregues estavam em desacordo com
o solicitado no Edital.
Após verificar o status da sua solicitação, proceder de acordo
com as orientações disponíveis no link ISENÇÃO/REDUÇÃO DE
TAXA no referido Edital.
Deferimentos / Indeferimentos de Taxa de Isenção
Insc. - RG - CPF - Nome - Solicitação - Status
12 - 458889490 - 343.687.718-26 - ELANE DA GLORIA
SOUZA MEDEIROS - ISENCAO - INDEFERIDO
21 - 435093368 - 368.992.308-52 - RAFAEL VERALDI DE
BIAGI - REDUCAO - DEFERIDO
HOSPITAL DAS CLÍNICAS DE RIBEIRÃO PRETO
DEFERIMENTOS / INDEFERIMENTOS DOS PEDIDOS
DE ISENÇÃO E REDUÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO
EDITAL N.º 11/2018
AGENTE DE SAÚDE (AUXILIAR DE NECROPSIA)
O Órgão Setorial de Recursos Humanos do Hospital das
Clínicas de Ribeirão Preto, torna público os deferimentos / indeferimentos dos pedidos de REDUÇÃO E ISENÇÃO DA TAXA DE
INSCRIÇÃO do Edital citado acima.
Os indeferimentos ocorreram pelos seguintes motivos:
a) - Candidatos não entregaram os documentos comprobatórios dentro do prazo estabelecido no Edital;
b) - Os documentos entregues estavam em desacordo com
o solicitado no Edital.
Após verificar o status da sua solicitação, proceder de acordo
com as orientações disponíveis no link ISENÇÃO/REDUÇÃO DE
TAXA no referido Edital.
Deferimentos / Indeferimentos de Taxa de Isenção
Insc. - RG - CPF - Nome - Solicitação - Status
13 - 487969030 - 409.282.728-85 - JONATHAN ALVES
COTRIM - ISENCAO - INDEFERIDO
10 - 13250221 - 106.502.596-37 - CAROLLINE FONTES
ALVES MARIANO - REDUCAO - DEFERIDO
HOSPITAL DAS CLÍNICAS DE RIBEIRÃO PRETO
DEFERIMENTOS / INDEFERIMENTOS DOS PEDIDOS
DE ISENÇÃO E REDUÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO
EDITAL N.º 12/2018
AGENTE TÉCNICO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - TERAPEUTA
OCUPACIONAL - REABILITAÇÃO ADULTO
O Órgão Setorial de Recursos Humanos do Hospital das
Clínicas de Ribeirão Preto, torna público os deferimentos / indeferimentos dos pedidos de REDUÇÃO E ISENÇÃO DA TAXA DE
INSCRIÇÃO do Edital citado acima.
Os indeferimentos ocorreram pelos seguintes motivos:
a) - Candidatos não entregaram os documentos comprobatórios dentro do prazo estabelecido no Edital;
b) - Os documentos entregues estavam em desacordo com
o solicitado no Edital.
Após verificar o status da sua solicitação, proceder de acordo
com as orientações disponíveis no link ISENÇÃO/REDUÇÃO DE
TAXA no referido Edital.
Deferimentos / Indeferimentos de Taxa de Isenção
Insc. - RG - CPF - Nome - Solicitação - Status
6 - 446748821 - 379.423.888-59 - LARISSA BOMBARDA
DIAS - REDUÇÃO - INDEFERIDO

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,
CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE
VIRTUAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE VIRTUAL DO ESTADO DE SÃO
PAULO – UNIVESP
GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO PESSOAL E SERVIÇOS DE
APOIO
Fica convocado a comparecer à Fundação Universidade Virtual do Estado de São Paulo - UNIVESP o candidato classificado
no Concurso Público, Edital de Abertura nº 01/2013, para preenchimento da função especificada: (402) ANALISTA DE GESTÃO
EDUCACIONAL - junto à UNIVESP. Classificação: 4º – Nome:
MAURO GUILHERME GUZO – RG 44.677.917-9.
O candidato acima convocado deverá comparecer, impreterivelmente, dia 12 de março de 2018, às 10 horas, na sede da
UNIVESP, localizada na Av. Professor Almeida Prado, 532 – Prédio
1- Térreo, Cidade Universitária - São Paulo - SP, para tratar de
assunto referente à contratação e apresentar os documentos
solicitados no item 14.5 do edital de abertura, disponível
no site: https://univesp.br/sites/58f6506869226e9479d38201/
assets/5aa17db469226e075230168b/Contratacao_Relacao_
Documentos.pdf. O não comparecimento do candidato na data
estabelecida será considerado como desistência por parte do
interessado.
Fica convocado a comparecer à Fundação Universidade Virtual do Estado de São Paulo - UNIVESP o candidato classificado
no Concurso Público, Edital de Abertura nº 01/2013, para preenchimento da função especificada: (402) ANALISTA DE GESTÃO
EDUCACIONAL - junto à UNIVESP. Classificação: 5º – Nome:
HAROLDO FELIPPE AVELLAR – RG 25.348.623-3.
O candidato acima convocado deverá comparecer, impreterivelmente, dia 12 de março de 2018, às 10 horas, na sede da
UNIVESP, localizada na Av. Professor Almeida Prado, 532 – Prédio
1- Térreo, Cidade Universitária - São Paulo - SP, para tratar de
assunto referente à contratação e apresentar os documentos
solicitados no item 14.5 do edital de abertura, disponível
no site: https://univesp.br/sites/58f6506869226e9479d38201/
assets/5aa17db469226e075230168b/Contratacao_Relacao_
Documentos.pdf. O não comparecimento do candidato na data
estabelecida será considerado como desistência por parte do
interessado.
Fica convocada a comparecer à Fundação Universidade Virtual do Estado de São Paulo - UNIVESP a candidata classificada no
Concurso Público, Edital de Abertura nº 01/2013, para preenchimento da função especificada: (402) ANALISTA DE GESTÃO EDUCACIONAL - junto à UNIVESP. Classificação: 6º – Nome: FLAVIA
CAROLINA FERREIRA RABELO – RG 24.412.413-9.
A candidata acima convocada deverá comparecer, impreterivelmente, dia 12 de março de 2018, às 10 horas, na sede da
UNIVESP, localizada na Av. Professor Almeida Prado, 532 – Prédio
1- Térreo, Cidade Universitária - São Paulo - SP, para tratar de
assunto referente à contratação e apresentar os documentos
solicitados no item 14.5 do edital de abertura, disponível
no site: https://univesp.br/sites/58f6506869226e9479d38201/
assets/5aa17db469226e075230168b/Contratacao_Relacao_
Documentos.pdf. O não comparecimento da candidata na data
estabelecida será considerado como desistência por parte da
interessada.
Fica convocada a comparecer à Fundação Universidade Virtual do Estado de São Paulo - UNIVESP a candidata classificada
no Concurso Público, Edital de Abertura nº 01/2013, para preenchimento da função especificada: (402) ANALISTA DE GESTÃO
EDUCACIONAL - junto à UNIVESP. Classificação: 7º – Nome:
MARIANA FRAGA DE SANTANA – RG 32.276.982.
A candidata acima convocada deverá comparecer, impreterivelmente, dia 12 de março de 2018, às 10 horas, na sede da

UNIVESP, localizada na Av. Professor Almeida Prado, 532 – Prédio
1- Térreo, Cidade Universitária - São Paulo - SP, para tratar de
assunto referente à contratação e apresentar os documentos
solicitados no item 14.5 do edital de abertura, disponível
no site: https://univesp.br/sites/58f6506869226e9479d38201/
assets/5aa17db469226e075230168b/Contratacao_Relacao_
Documentos.pdf. O não comparecimento da candidata na data
estabelecida será considerado como desistência por parte da
interessada.
Fica convocado a comparecer à Fundação Universidade Virtual do Estado de São Paulo - UNIVESP o candidato classificado
no Concurso Público, Edital de Abertura nº 01/2013, para preenchimento da função especificada: (402) ANALISTA DE GESTÃO
EDUCACIONAL - junto à UNIVESP. Classificação: 8º – Nome:
GIORGIO LIZANDRO MOMESSO – RG 17.298.316-2.
O candidato acima convocado deverá comparecer, impreterivelmente, dia 12 de março de 2018, às 10 horas, na sede da
UNIVESP, localizada na Av. Professor Almeida Prado, 532 – Prédio
1- Térreo, Cidade Universitária - São Paulo - SP, para tratar de
assunto referente à contratação e apresentar os documentos
solicitados no item 14.5 do edital de abertura, disponível
no site: https://univesp.br/sites/58f6506869226e9479d38201/
assets/5aa17db469226e075230168b/Contratacao_Relacao_
Documentos.pdf. O não comparecimento do candidato na data
estabelecida será considerado como desistência por parte do
interessado.
Fica convocada a comparecer à Fundação Universidade Virtual do Estado de São Paulo - UNIVESP a candidata classificada
no Concurso Público, Edital de Abertura nº 01/2013, para preenchimento da função especificada: (402) ANALISTA DE GESTÃO
EDUCACIONAL - junto à UNIVESP. Classificação: 9º – Nome:
LUCIANA FERNANDA SILVA – RG 32.949.727-3.
A candidata acima convocada deverá comparecer, impreterivelmente, dia 12 de março de 2018, às 10 horas, na sede da
UNIVESP, localizada na Av. Professor Almeida Prado, 532 – Prédio
1- Térreo, Cidade Universitária - São Paulo - SP, para tratar de
assunto referente à contratação e apresentar os documentos
solicitados no item 14.5 do edital de abertura, disponível
no site: https://univesp.br/sites/58f6506869226e9479d38201/
assets/5aa17db469226e075230168b/Contratacao_Relacao_
Documentos.pdf. O não comparecimento da candidata na data
estabelecida será considerado como desistência por parte da
interessada.
Fica convocado a comparecer à Fundação Universidade Virtual do Estado de São Paulo - UNIVESP o candidato classificado
no Concurso Público, Edital de Abertura nº 01/2013, para preenchimento da função especificada: (403) ANALISTA DE SISTEMAS
- junto à UNIVESP. Classificação: 10º – Nome: CLAUDIO NORIO
MINEI – RG 11.377.249.
O candidato acima convocado deverá comparecer, impreterivelmente, dia 12 de março de 2018, às 10 horas, na sede da
UNIVESP, localizada na Av. Professor Almeida Prado, 532 – Prédio
1- Térreo, Cidade Universitária - São Paulo - SP, para tratar de
assunto referente à contratação e apresentar os documentos
solicitados no item 14.5 do edital de abertura, disponível
no site: https://univesp.br/sites/58f6506869226e9479d38201/
assets/5aa17db469226e075230168b/Contratacao_Relacao_
Documentos.pdf. O não comparecimento do candidato na data
estabelecida será considerado como desistência por parte do
interessado.
Fica convocada a comparecer à Fundação Universidade
Virtual do Estado de São Paulo - UNIVESP a candidata classificada no Concurso Público, Edital de Abertura nº 01/2013, para
preenchimento da função especificada: (404) CONTADOR - junto
à UNIVESP. Classificação: 3º – Nome: VANESSA DE A. NUNES – RG
23.900.952-6.
A candidata acima convocada deverá comparecer, impreterivelmente, dia 12 de março de 2018, às 10 horas, na sede da
UNIVESP, localizada na Av. Professor Almeida Prado, 532 – Prédio
1- Térreo, Cidade Universitária - São Paulo - SP, para tratar de
assunto referente à contratação e apresentar os documentos
solicitados no item 14.5 do edital de abertura, disponível
no site: https://univesp.br/sites/58f6506869226e9479d38201/
assets/5aa17db469226e075230168b/Contratacao_Relacao_
Documentos.pdf. O não comparecimento da candidata na data
estabelecida será considerado como desistência por parte da
interessada.
Fica convocada a comparecer à Fundação Universidade Virtual do Estado de São Paulo - UNIVESP a candidata classificada no
Concurso Público, Edital de Abertura nº 01/2013, para preenchimento da função especificada: (409) ESPECIALISTA EM GESTÃO
DE PROJETOS - junto à UNIVESP. Classificação: 4º – Nome: LUCIANA RIBEIRO DOS SANTOS – RG 43.991.092-4.
A candidata acima convocada deverá comparecer, impreterivelmente, dia 12 de março de 2018, às 10 horas, na sede da
UNIVESP, localizada na Av. Professor Almeida Prado, 532 – Prédio
1- Térreo, Cidade Universitária - São Paulo - SP, para tratar de
assunto referente à contratação e apresentar os documentos
solicitados no item 14.5 do edital de abertura, disponível
no site: https://univesp.br/sites/58f6506869226e9479d38201/
assets/5aa17db469226e075230168b/Contratacao_Relacao_
Documentos.pdf. O não comparecimento da candidata na data
estabelecida será considerado como desistência por parte da
interessada.
Fica convocado a comparecer à Fundação Universidade
Virtual do Estado de São Paulo - UNIVESP o candidato classificado no Concurso Público, Edital de Abertura nº 01/2013, para
preenchimento da função especificada: (410) ESPECIALISTA EM
SISTEMAS EDUCACIONAIS - junto à UNIVESP. Classificação: 2º
– Nome: RENATO DE SOUSA PORTO GILIOLI – RG 26.581.433-9.
O candidato acima convocado deverá comparecer, impreterivelmente, dia 12 de março de 2018, às 10 horas, na sede da
UNIVESP, localizada na Av. Professor Almeida Prado, 532 – Prédio
1- Térreo, Cidade Universitária - São Paulo - SP, para tratar de
assunto referente à contratação e apresentar os documentos
solicitados no item 14.5 do edital de abertura, disponível
no site: https://univesp.br/sites/58f6506869226e9479d38201/
assets/5aa17db469226e075230168b/Contratacao_Relacao_
Documentos.pdf. O não comparecimento do candidato na data
estabelecida será considerado como desistência por parte do
interessado.
Fica convocado a comparecer à Fundação Universidade Virtual do Estado de São Paulo - UNIVESP o candidato classificado
no Concurso Público, Edital de Abertura nº 01/2013, para preenchimento da função especificada: (301) TÉCNICO EM SUPORTE
DE MICROINFORMÁTICA - junto à UNIVESP. Classificação: 2º –
Nome: ESTEVAN DE MENEZES PALMA – RG 41.601.187-1
O candidato acima convocado deverá comparecer, impreterivelmente, dia 12 de março de 2018, às 10 horas, na sede da
UNIVESP, localizada na Av. Professor Almeida Prado, 532 – Prédio
1- Térreo, Cidade Universitária - São Paulo - SP, para tratar de
assunto referente à contratação e apresentar os documentos
solicitados no item 14.5 do edital de abertura, disponível
no site: https://univesp.br/sites/58f6506869226e9479d38201/
assets/5aa17db469226e075230168b/Contratacao_Relacao_
Documentos.pdf. O não comparecimento do candidato na data
estabelecida será considerado como desistência por parte do
interessado.
Fica convocado a comparecer à Fundação Universidade Virtual do Estado de São Paulo - UNIVESP o candidato classificado
no Concurso Público, Edital de Abertura nº 01/2013, para preenchimento da função especificada: (301) TÉCNICO EM SUPORTE
DE MICROINFORMÁTICA - junto à UNIVESP. Classificação: 3º
– Nome: ANDERSON SHINOBU MORISHIGUE – RG 27.297.217-4.
O candidato acima convocado deverá comparecer, impreterivelmente, dia 12 de março de 2018, às 10 horas, na sede da
UNIVESP, localizada na Av. Professor Almeida Prado, 532 – Prédio
1- Térreo, Cidade Universitária - São Paulo - SP, para tratar de
assunto referente à contratação e apresentar os documentos

São Paulo, 128 (44) – 159
solicitados no item 14.5 do edital de abertura, disponível
no site: https://univesp.br/sites/58f6506869226e9479d38201/
assets/5aa17db469226e075230168b/Contratacao_Relacao_
Documentos.pdf. O não comparecimento do candidato na data
estabelecida será considerado como desistência por parte do
interessado.
Fica convocado a comparecer à Fundação Universidade
Virtual do Estado de São Paulo - UNIVESP o candidato classificado no Concurso Público, Edital de Abertura nº 01/2013, para
preenchimento da função especificada: (405) DESENVOLVEDOR
DE SISTEMAS DE TI - junto à UNIVESP. Classificação: 2º – Nome:
EDIR CABRAL SANTANA – RG 30.591.832-1.
O candidato acima convocado deverá comparecer, impreterivelmente, dia 12 de março de 2018, às 11 horas, na sede da
UNIVESP, localizada na Av. Professor Almeida Prado, 532 – Prédio
1- Térreo, Cidade Universitária - São Paulo - SP, para tratar de
assunto referente à contratação e apresentar os documentos
solicitados no item 14.5 do edital de abertura, disponível
no site: https://univesp.br/sites/58f6506869226e9479d38201/
assets/5aa17db469226e075230168b/Contratacao_Relacao_
Documentos.pdf. O não comparecimento do candidato na data
estabelecida será considerado como desistência por parte do
interessado.
Fica convocado a comparecer à Fundação Universidade
Virtual do Estado de São Paulo - UNIVESP o candidato classificado no Concurso Público, Edital de Abertura nº 01/2013, para
preenchimento da função especificada: (202) DESIGNER DE ARTE
FINALISTA - junto à UNIVESP. Classificação: 4º – Nome: JONAS
FRANCISCO VIOTTO DA CRUZ – RG 27.164.118-6.
O candidato acima convocado deverá comparecer, impreterivelmente, dia 12 de março de 2018, às 11 horas, na sede da
UNIVESP, localizada na Av. Professor Almeida Prado, 532 – Prédio
1- Térreo, Cidade Universitária - São Paulo - SP, para tratar de
assunto referente à contratação e apresentar os documentos
solicitados no item 14.5 do edital de abertura, disponível
no site: https://univesp.br/sites/58f6506869226e9479d38201/
assets/5aa17db469226e075230168b/Contratacao_Relacao_
Documentos.pdf. O não comparecimento do candidato na data
estabelecida será considerado como desistência por parte do
interessado.
Fica convocada a comparecer à Fundação Universidade
Virtual do Estado de São Paulo - UNIVESP a candidata classificada no Concurso Público, Edital de Abertura nº 01/2013, para
preenchimento da função especificada: (202) DESIGNER DE ARTE
FINALISTA - junto à UNIVESP. Classificação: 5º – Nome: GISELE
BARBOSA RIBEIRO – RG 14.411.552.
A candidata acima convocada deverá comparecer, impreterivelmente, dia 12 de março de 2018, às 11 horas, na sede da
UNIVESP, localizada na Av. Professor Almeida Prado, 532 – Prédio
1- Térreo, Cidade Universitária - São Paulo - SP, para tratar de
assunto referente à contratação e apresentar os documentos
solicitados no item 14.5 do edital de abertura, disponível
no site: https://univesp.br/sites/58f6506869226e9479d38201/
assets/5aa17db469226e075230168b/Contratacao_Relacao_
Documentos.pdf. O não comparecimento da candidata na data
estabelecida será considerado como desistência por parte da
interessada.
Fica convocada a comparecer à Fundação Universidade
Virtual do Estado de São Paulo - UNIVESP a candidata classificada no Concurso Público, Edital de Abertura nº 01/2013, para
preenchimento da função especificada: (202) DESIGNER DE ARTE
FINALISTA - junto à UNIVESP. Classificação: 6º – Nome: NATASHA
ABE HIGA – RG 43.723.162-8.
A candidata acima convocada deverá comparecer, impreterivelmente, dia 12 de março de 2018, às 11 horas, na sede da
UNIVESP, localizada na Av. Professor Almeida Prado, 532 – Prédio
1- Térreo, Cidade Universitária - São Paulo - SP, para tratar de
assunto referente à contratação e apresentar os documentos
solicitados no item 14.5 do edital de abertura, disponível
no site: https://univesp.br/sites/58f6506869226e9479d38201/
assets/5aa17db469226e075230168b/Contratacao_Relacao_
Documentos.pdf. O não comparecimento da candidata na data
estabelecida será considerado como desistência por parte da
interessada.
Fica convocado a comparecer à Fundação Universidade Virtual do Estado de São Paulo - UNIVESP o candidato classificado
no Concurso Público, Edital de Abertura nº 01/2013, para preenchimento da função especificada: (406) DESIGNER GRÁFICO E DE
INTERFACE - junto à UNIVESP. Classificação: 4º – Nome: MARCO
AURÉLIO CASSON – RG 25.360.634-2
O candidato acima convocado deverá comparecer, impreterivelmente, dia 12 de março de 2018, às 11 horas, na sede da
UNIVESP, localizada na Av. Professor Almeida Prado, 532 – Prédio
1- Térreo, Cidade Universitária - São Paulo - SP, para tratar de
assunto referente à contratação e apresentar os documentos
solicitados no item 14.5 do edital de abertura, disponível
no site: https://univesp.br/sites/58f6506869226e9479d38201/
assets/5aa17db469226e075230168b/Contratacao_Relacao_
Documentos.pdf. O não comparecimento do candidato na data
estabelecida será considerado como desistência por parte do
interessado.
Fica convocada a comparecer à Fundação Universidade Virtual do Estado de São Paulo - UNIVESP a candidata classificada no
Concurso Público, Edital de Abertura nº 01/2013, para preenchimento da função especificada: (407) DESIGNER INSTRUCIONAL
- junto à UNIVESP. Classificação: 4º – Nome: ÉRIKA SALGADO
– RG 25.769.200-9.
A candidata acima convocada deverá comparecer, impreterivelmente, dia 12 de março de 2018, às 11 horas, na sede da
UNIVESP, localizada na Av. Professor Almeida Prado, 532 – Prédio
1- Térreo, Cidade Universitária - São Paulo - SP, para tratar de
assunto referente à contratação e apresentar os documentos
solicitados no item 14.5 do edital de abertura, disponível
no site: https://univesp.br/sites/58f6506869226e9479d38201/
assets/5aa17db469226e075230168b/Contratacao_Relacao_
Documentos.pdf. O não comparecimento da candidata na data
estabelecida será considerado como desistência por parte da
interessada.
Fica convocada a comparecer à Fundação Universidade Virtual do Estado de São Paulo - UNIVESP a candidata classificada no
Concurso Público, Edital de Abertura nº 01/2013, para preenchimento da função especificada: (407) DESIGNER INSTRUCIONAL
- junto à UNIVESP. Classificação: 5º – Nome: ANDREA CRISTINA
FILATRO – RG 12.432.340-6.
A candidata acima convocada deverá comparecer, impreterivelmente, dia 12 de março de 2018, às 11 horas, na sede da
UNIVESP, localizada na Av. Professor Almeida Prado, 532 – Prédio
1- Térreo, Cidade Universitária - São Paulo - SP, para tratar de
assunto referente à contratação e apresentar os documentos
solicitados no item 14.5 do edital de abertura, disponível
no site: https://univesp.br/sites/58f6506869226e9479d38201/
assets/5aa17db469226e075230168b/Contratacao_Relacao_
Documentos.pdf. O não comparecimento da candidata na data
estabelecida será considerado como desistência por parte da
interessada.
Fica convocado a comparecer à Fundação Universidade Virtual do Estado de São Paulo - UNIVESP o candidato classificado no
Concurso Público, Edital de Abertura nº 01/2013, para preenchimento da função especificada: (413) TÉCNICO EM INFORMAÇÃO
E COMUNICAÇÃO - junto à UNIVESP. Classificação: 2º – Nome:
RENATO GALANTINI – RG 20.126.129-7.
O candidato acima convocado deverá comparecer, impreterivelmente, dia 12 de março de 2018, às 11 horas, na sede da
UNIVESP, localizada na Av. Professor Almeida Prado, 532 – Prédio
1- Térreo, Cidade Universitária - São Paulo - SP, para tratar de
assunto referente à contratação e apresentar os documentos
solicitados no item 14.5 do edital de abertura, disponível
no site: https://univesp.br/sites/58f6506869226e9479d38201/
assets/5aa17db469226e075230168b/Contratacao_Relacao_

160 – São Paulo, 128 (44)
Documentos.pdf. O não comparecimento do candidato na data
estabelecida será considerado como desistência por parte do
interessado.
Fica convocada a comparecer à Fundação Universidade Virtual do Estado de São Paulo - UNIVESP a candidata classificada no
Concurso Público, Edital de Abertura nº 01/2013, para preenchimento da função especificada: (412) TÉCNICO PARA ASSUNTOS
ADMINISTRATIVOS - junto à UNIVESP. Classificação: 5º – Nome:
LETICIA PEDROSO RAMOS – RG 42.296.034-2.
A candidata acima convocada deverá comparecer, impreterivelmente, dia 12 de março de 2018, às 11 horas, na sede da
UNIVESP, localizada na Av. Professor Almeida Prado, 532 – Prédio
1- Térreo, Cidade Universitária - São Paulo - SP, para tratar de
assunto referente à contratação e apresentar os documentos
solicitados no item 14.5 do edital de abertura, disponível
no site: https://univesp.br/sites/58f6506869226e9479d38201/
assets/5aa17db469226e075230168b/Contratacao_Relacao_
Documentos.pdf. O não comparecimento da candidata na data
estabelecida será considerado como desistência por parte da
interessada.
Fica convocada a comparecer à Fundação Universidade Virtual do Estado de São Paulo - UNIVESP a candidata classificada no
Concurso Público, Edital de Abertura nº 01/2013, para preenchimento da função especificada: (412) TÉCNICO PARA ASSUNTOS
ADMINISTRATIVOS - junto à UNIVESP. Classificação: 6º – Nome:
GISELE AKEMI MORITAKA – RG 25.037.559-X
A candidata acima convocada deverá comparecer, impreterivelmente, dia 12 de março de 2018, às 11 horas, na sede da
UNIVESP, localizada na Av. Professor Almeida Prado, 532 – Prédio
1- Térreo, Cidade Universitária - São Paulo - SP, para tratar de
assunto referente à contratação e apresentar os documentos
solicitados no item 14.5 do edital de abertura, disponível
no site: https://univesp.br/sites/58f6506869226e9479d38201/
assets/5aa17db469226e075230168b/Contratacao_Relacao_
Documentos.pdf. O não comparecimento da candidata na data
estabelecida será considerado como desistência por parte da
interessada.
Fica convocado a comparecer à Fundação Universidade Virtual do Estado de São Paulo - UNIVESP o candidato classificado no
Concurso Público, Edital de Abertura nº 01/2013, para preenchimento da função especificada: (412) TÉCNICO PARA ASSUNTOS
ADMINISTRATIVOS - junto à UNIVESP. Classificação: 7º – Nome:
IAGO IMASATO KENJ – RG 44.368.187-9.
O candidato acima convocado deverá comparecer, impreterivelmente, dia 12 de março de 2018, às 11 horas, na sede da
UNIVESP, localizada na Av. Professor Almeida Prado, 532 – Prédio
1- Térreo, Cidade Universitária - São Paulo - SP, para tratar de
assunto referente à contratação e apresentar os documentos
solicitados no item 14.5 do edital de abertura, disponível
no site: https://univesp.br/sites/58f6506869226e9479d38201/
assets/5aa17db469226e075230168b/Contratacao_Relacao_
Documentos.pdf. O não comparecimento do candidato na data
estabelecida será considerado como desistência por parte do
interessado.
Fica convocada a comparecer à Fundação Universidade Virtual do Estado de São Paulo - UNIVESP a candidata classificada no
Concurso Público, Edital de Abertura nº 01/2013, para preenchimento da função especificada: (412) TÉCNICO PARA ASSUNTOS
ADMINISTRATIVOS - junto à UNIVESP. Classificação: 8º – Nome:
MARTA GHIRARDI MASCARENHAS NEVES – RG 30.573.573-1.
A candidata acima convocada deverá comparecer, impreterivelmente, dia 12 de março de 2018, às 11 horas, na sede da
UNIVESP, localizada na Av. Professor Almeida Prado, 532 – Prédio
1- Térreo, Cidade Universitária - São Paulo - SP, para tratar de
assunto referente à contratação e apresentar os documentos
solicitados no item 14.5 do edital de abertura, disponível
no site: https://univesp.br/sites/58f6506869226e9479d38201/
assets/5aa17db469226e075230168b/Contratacao_Relacao_
Documentos.pdf. O não comparecimento da candidata na data
estabelecida será considerado como desistência por parte da
interessada.
Fica convocado a comparecer à Fundação Universidade Virtual do Estado de São Paulo - UNIVESP o candidato classificado no
Concurso Público, Edital de Abertura nº 01/2013, para preenchimento da função especificada: (412) TÉCNICO PARA ASSUNTOS
ADMINISTRATIVOS - junto à UNIVESP. Classificação: 9º – Nome:
ANTONIO BATISTA DA SILVA OLIVEIRA – RG 55.296.598-4
O candidato acima convocado deverá comparecer, impreterivelmente, dia 12 de março de 2018, às 11 horas, na sede da
UNIVESP, localizada na Av. Professor Almeida Prado, 532 – Prédio
1- Térreo, Cidade Universitária - São Paulo - SP, para tratar de
assunto referente à contratação e apresentar os documentos
solicitados no item 14.5 do edital de abertura, disponível
no site: https://univesp.br/sites/58f6506869226e9479d38201/
assets/5aa17db469226e075230168b/Contratacao_Relacao_
Documentos.pdf. O não comparecimento do candidato na data
estabelecida será considerado como desistência por parte do
interessado.
Fica convocada a comparecer à Fundação Universidade Virtual do Estado de São Paulo - UNIVESP a candidata classificada no
Concurso Público, Edital de Abertura nº 01/2013, para preenchimento da função especificada: (412) TÉCNICO PARA ASSUNTOS
ADMINISTRATIVOS - junto à UNIVESP. Classificação: 10º – Nome:
JÉSSICA GONÇALVES DE ALMEIDA – RG 47.794.843-1.
A candidata acima convocada deverá comparecer, impreterivelmente, dia 12 de março de 2018, às 11 horas, na sede da
UNIVESP, localizada na Av. Professor Almeida Prado, 532 – Prédio
1- Térreo, Cidade Universitária - São Paulo - SP, para tratar de
assunto referente à contratação e apresentar os documentos
solicitados no item 14.5 do edital de abertura, disponível
no site: https://univesp.br/sites/58f6506869226e9479d38201/
assets/5aa17db469226e075230168b/Contratacao_Relacao_
Documentos.pdf. O não comparecimento da candidata na data
estabelecida será considerado como desistência por parte da
interessada.
CONVOCAÇÃO PARA AS PROVAS DO CONCURSO PÚBLICO
PARA DOCENTE DA UNIVERSIDADE VIRTUAL DO ESTADO DE SÃO
PAULO – UNIVESP - PROCESSO UNIVESP No 218/2017 – CARGO
PROFESSOR DOUTOR EM PEDAGOGIA – EDITAL DE ABERTURA
001/2018
A Presidente da Fundação Universidade Virtual do Estado de
São Paulo – UNIVESP, no exercício de suas atribuições legais, faz
saber, com relação ao Concurso Público Docente – Processo Univesp no 218/2017, no Edital de abertura no 01/2018, que trata da
abertura de inscrições para concurso público de professor doutor
para Pedagogia, publicado no DOE de 10/01/2018, Seção I, pág.
117, retificado no DOE de 24/01/2018, Seção I, pág. 146, Edital
de Deferimento/Indeferimento no 001/2018, publicado no DOE de
27/02/2018, Seção I, pág. 136, que os candidatos abaixo listados
ficam convocados para o Concurso e deverão se apresentar às
09h00 (nove horas) do dia 15/03/2018 no auditório da Secretaria
de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação
do Estado de São Paulo, situada na Av. Escola Politécnica, 82 Jaguaré, São Paulo - SP, 05350-000, para início das atividades do
concurso, com Prova de Conhecimentos Específicos, cujo objetivo
e detalhes encontram-se descritos no Edital de Abertura.
CANDIDATOS CONVOCADOS PARA AS PROVAS: 1. Adriana
do Carmo Bellotti (299.827.968-60); 2. Alessandra Zago Dahmer (682.578.219-34); 3. Amelia Carolina Terra Alves Machado (043.937.109-08); 4. Ana Carolina Colacioppo Rodrigues
(310.228.008-09); 5. Ana Paula Ferreira da Silva (220.681.01823); 6. Andressa Cristina Coutinho Barboza (254.163.578-86);
7. Ariadne Lopes Ecar (070.913.147-00); 8. Cacilda Encarnação Augusto Alvarenga (272.295.128-24); 9. Camila Beltrão
Medina (171.154.888-00); 10. Carlos Eduardo Candido Pereira
(224.908.998-13); 11. Carolina Magalhães Costa Cavalcanti
(097.317.427-78); 12. Carolina Cunha Seidel (329.082.008-48);
13. Célia Regina De Lara (3255915805); 14. Crislei de Oliveira Custódio (32438847808); 15. Cristina Aparecida Colasanto
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(291.546.388-36); 16. Daniele Ramos De Oliveira (338.099.89827); 17. Eliana Sala (087.237.368- 10); 18. Elisabete Cardieri
(058.667.938-30); 19. Fernanda Theodoro Roveri (222.659.23850); 20. Francis Roberta de Jesus (338.589.798-05); 21. Gisleni
Bertoni de Almeida (16087443886); 22. Juliana de Souza Silva
(315.050.278-02); 23. Juliana Gama Izar (223.400.758-58); 24.
Juliana Carla da Paz Alves (055.262.404-79); 25. Karina Augusta
Limonta Vieira (291.629.828-26); 26. Karla Isabel de Souza
(903.258.269-00); 27. Louisa Campbell Mathieson (364.122.11888); 28. Lúcia Matias da Silva Oliveira (041.956.118-81); 29. Marcelo de Abreu César (182.979.598-80); 30. Maria Betanea Platzer
(252.015.158-78); 31. Maria Elena Roman de Oliveira Toledo
(130.183.328-22); 32. Mariana Aranha de Souza (294.334.20845); 33. Mariana da Rocha Correa Silva (120.713.848-73);
34. Marilice Pereira Ruiz do Amaral Mello (089.404.258-04);
35. Maurina Passos Goulart Oliveira da Silva (801.225.82853); 36. Milena Colazingari da Silva (268.899.048- 93); 37.
Mônica Pereira (348.165.198-82); 38. Nubea Rodrigues Xavier
(652.457.091-04); 39. Oliria Mendes Gimenes (574.048.956-34);
40. Patricia Teixeira Tavano (200.314.418-82); 41. Paulo Tadeu de
Morais (9109725830); 42. Rafael Conde Barbosa (298.388.61820); 43. Raquel Sanzovo Pires de Campos (332.340.408-42);
44. Rodnei Pereira (291.259.998-93); 45. Rosangela Aparecida
dos Reis Machado (282.438.188-47); 46. Silvia Piedade de
Moraes (264.390.948-82); 47. Silvio Ricardo Munari Machado
(262.443.108-02); 48. Soellyn Elene Bataliotti (324.984.408- 01);
e 49. Sueli Fanizzi (118.426.518-62). Recomenda-se a chegada
ao local com antecedência visto que o atraso poderá gerar a
eliminação do candidato.
São Paulo, 08 de março de 2018
CONVOCAÇÃO PARA AS PROVAS DO CONCURSO PÚBLICO
PARA DOCENTE DA UNIVERSIDADE VIRTUAL DO ESTADO DE SÃO
PAULO – UNIVESP - PROCESSO UNIVESP No 052/2015 – CARGO
PROFESSOR DOUTOR EM ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO – EDITAL DE ABERTURA 004/2015
A Presidente da Fundação Universidade Virtual do Estado
de São Paulo – UNIVESP, no exercício de suas atribuições legais,
faz saber, com relação ao Concurso Público Docente – Processo
Univesp no 052/2015, no Edital de abertura no 004/2015, que
trata da abertura de inscrições para concurso público de professor doutor para Engenharia de Computação, publicado no
DOE de 21/08/2015, Seção I, pág. 162; reabertura de inscrições
publicada no DOE de 10/01/2018, Seção I, pág. 117; retificação do
edital de abertura publicado no DOE de 24/01/2018, Seção I, pág.
146; Edital de Deferimento/Indeferimento publicado no DOE de
27/02/2018, Seção I, pág. 136, que os candidatos abaixo listados
ficam convocados para o Concurso e deverão se apresentar às
09h00 (nove horas) do dia 15/03/2018 no auditório da Secretaria
de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação
do Estado de São Paulo, situada na Av. Escola Politécnica, 82 Jaguaré, São Paulo - SP, 05350-000, para início das atividades do
concurso, com Prova de Conhecimentos Específicos, cujo objetivo
e detalhes encontram-se descritos no Edital de Abertura.
CANDIDATOS CONVOCADOS PARA AS PROVAS: 1. José
Avelino Placca (516.036.008-69); e 2. Fretz Sievers Junior
(265.945.388-38). Recomenda-se a chegada ao local com antecedência visto que o atraso poderá gerar a eliminação do candidato.
São Paulo, 08 de março de 2018
CONVOCAÇÃO PARA AS PROVAS DO CONCURSO PÚBLICO
PARA DOCENTE DA UNIVERSIDADE VIRTUAL DO ESTADO DE SÃO
PAULO – UNIVESP - PROCESSO UNIVESP No 056/2016 – CARGO
PROFESSOR DOUTOR ENGENHARIA DE PRODUÇÃO – EDITAL DE
ABERTURA 002/2016
A Presidente da Fundação Universidade Virtual do Estado de
São Paulo – UNIVESP, no exercício de suas atribuições legais, faz
saber, com relação ao Concurso Público Docente – Processo Univesp no 056/2016, no Edital de abertura no 02/2016, que trata da
abertura de inscrições para concurso público de professor doutor
para Engenharia de Produção, publicado no DOE de 02/11/2016,
Seção I, pág. 173; reabertura de inscrições publicada no DOE de
10/01/2018, Seção I, pág. 117; retificação do edital de abertura
publicado no DOE de 24/01/2018, Seção I, pág. 146; Edital de
Deferimento/Indeferimento publicado no DOE de 27/02/2018,
Seção I, pág. 136, que os candidatos abaixo listados ficam convocados para o Concurso e deverão se apresentar às 09h00 (nove
horas) do dia 15/03/2018 no auditório da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado
de São Paulo, situada na Av. Escola Politécnica, 82 - Jaguaré, São
Paulo - SP, 05350-000, para início das atividades do concurso,
com Prova de Conhecimentos Específicos, cujo objetivo e detalhes
encontram-se descritos no Edital de Abertura.
CANDIDATOS CONVOCADOS PARA AS PROVAS:
1. Ana Lucia Figueiredo Facin (028.030.847-75); 2. Ana
Beatriz Ramos Moreira Abrahão (217.167.988-33); 3. Claudemir Gimenez (078.686.788- 44); 4. Epaminondas Rodrigues
Soares Junior (026.177.078- 06); 5. Ricardo Batista Penteado
(308.400.928-73); 6. Sergio Tadeu Bernatavicius (072.640.60829); 7. Vagner Cavenaghi (366.514.789-15); e 8. Wagner Däumichen Barrella (061.053.618- 40). Recomenda-se a chegada
ao local com antecedência visto que o atraso poderá gerar a
eliminação do candidato.
São Paulo, 08 de março de 2018
CONVOCAÇÃO PARA AS PROVAS DO CONCURSO PÚBLICO
PARA DOCENTE DA UNIVERSIDADE VIRTUAL DO ESTADO DE SÃO
PAULO – UNIVESP - PROCESSO UNIVESP No 056/2015 – CARGO
PROFESSOR DOUTOR EM MATEMÁTICA – EDITAL DE ABERTURA
008/2015
A Presidente da Fundação Universidade Virtual do Estado
de São Paulo – UNIVESP, no exercício de suas atribuições legais,
faz saber, com relação ao Concurso Público Docente – Processo
Univesp no 056/2015, no Edital de abertura no 008/2015, que
trata da abertura de inscrições para concurso público de professor doutor em Matemática, publicado no DOE de 22/08/2015,
Seção I, pág. 214; reabertura de inscrições publicada no DOE de
10/01/2018, Seção I, pág. 117; retificação do edital de abertura
publicado no DOE de 24/01/2018, Seção I, pág. 146; Edital de
Deferimento/Indeferimento publicado no DOE de 27/02/2018,
Seção I, pág. 136, que os candidatos abaixo listados ficam convocados para o Concurso e deverão se apresentar às 09h00 (nove
horas) do dia 15/03/2018 no auditório da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado
de São Paulo, situada na Av. Escola Politécnica, 82 - Jaguaré, São
Paulo - SP, 05350-000, para início das atividades do concurso,
com Prova de Conhecimentos Específicos, cujo objetivo e detalhes
encontram-se descritos no Edital de Abertura.
CANDIDATOS CONVOCADOS PARA AS PROVAS:
1. Ana Rebeca Miranda Castillo (116.590.648-13); 2. Diego
Alfonso Sandoval Salazar (235.318.698-09); 3. Edson Rodrigues
da Silva (363.509.458-75); 4. Ester Cristina Fontes de Aquino
Rosa (214.939.588-60); 5. Gislaine Donizeti Fagnani Da Costa
(248.338.778-05); 6. Glauce Barbosa Verão (017.862.591-41);
7. Jecy Jane dos Santos Jardim (374.421.392-72); 8. Jorge Barbosa de Mello Junior (118.743.907-03); 9. Luan Alberto Ferreira
(368.208.448-75); 10. Maria Eliza Furquim Pereira Nakamura
(162.043.938-71); 11. Priscila da Silva Barbosa (316.356.18886); 12. Ricardo Ramos Silva (258.187.368-06); 13. Valéria
Scomparim De Lima (172.758.618-28); 14. Ânderson da Silva
Vieira (048.068.419-78); 15. Carolina de Miranda e Pereiro
(366.504.328-06); 16. Claudia de Oliveira Lozada (192.922.53859); 17. Fábio Alexandre de Matos (036.538.766-56); 18. Iris de
Oliveira Zeli (099.977.947-88); 19. Jackson Itikawa (457.683.58234); 20. Juliana Marta Rodrigues de Souza (333.433.618-28); 21.
Pedro Walmsley Frejlich (318.624.128-63); e 22. Vinicius Casteluber Laass (103.845.417-47). Recomenda-se a chegada ao local
com antecedência visto que o atraso poderá gerar a eliminação
do candidato.
São Paulo, 08 de março de 2018

CENTRO ESTADUAL
DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA SOUZA
FACULDADE DE TECNOLOGIA DE SÃO PAULO - SÃO PAULO
CONCURSO PÚBLICO DE PROFESSOR DE ENSINO SUPERIOR
EDITAL Nº 002/01/2018, PROCESSO Nº 5291/2017
Autorização Governamental constante do Processo CEETEPS
nº 7.184-15 (SG-178.338-16), publicada no DOE de 18/01/2017,
seção I, página 41.
EDITAL DE RESULTADO DO EXAME DE CONHECIMENTO
ESPECIFÍCO, EXAME DIDÁTICO, DO MEMORIAL CIRCUNSTANCIADO (TÍTULOS) E CLASSIFICAÇÃO FINAL.
A Comissão Especial de Concurso Público da FACULDADE DE
TECNOLOGIA DE SÃO PAULO, comunica aos candidatos abaixo
relacionados o resultado dos Exames e a classificação final.
CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM HIDRÁULICA E SANEAMENTO AMBIENTAL
DISCIPLINAS: CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS
DE DRENAGEM / CONSTRUÇÃO DE REDES SUBTERRÂNEAS
CANDIDATO APROVADO:
Nº INSCRIÇÃO / RG / CPF / NOTA DO EXAME DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS / NOTA DO EXAME DIDÁTICO / MEMORIAL
CIRCUNSTANCIADO (TÍTULOS) / NOTA FINAL / CLASSIFICAÇÃO
FINAL.
1 / Juliana Caroline de Alencar da Silva / 36.298.856-0 /
345.680.658-28 / 7,00 / 9,60 / 6,86 / 7,87 / 1º
CANDIDATO AUSENTE:
Nº INSCRIÇÃO / RG / CPF
2 / 5.780.881-8 / 889.770.218-04
*
FACULDADE DE TECNOLOGIA DE ITAQUAQUECETUBA, ITAQUAQUECETUBA
EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES AO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO, Nº 155/04/2018.
O Diretor da FACULDADE DE TECNOLOGIA DE ITAQUAQUECETUBA, da cidade de ITAQUAQUECETUBA, torna pública a
abertura de inscrições ao Processo Seletivo Simplificado para a
função de Professor de Ensino Superior, Padrão I-A, objetivando
a admissão temporária de excepcional interesse público, sob o
regime da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT e legislação
trabalhista complementar.
O Processo Seletivo Simplificado será regido pelas disposições da Deliberação CEETEPS 017, de 16, publicado no DOE de
18/07/2015 e pela Lei Complementar nº 1.044, de 13/05/2008,
alterada pela Lei Complementar nº 1.240, de 22/04/2014.
I. DA FUNÇÃO DOCENTE:
1. Curso Superior de Tecnologia em SECRETARIADO.
2. Área da Disciplina: CIÊNCIAS DA TERRA / CIÊNCIAS
POLÍTICAS E ECONÔMICAS. (Abrange tecnologias, licenciaturas
e bacharelados)
3. Disciplina e carga horária semanal: GEOPOLÍTICA - 02
HORAS-AULA NO PERÍODO NOTURNO.
4. Valor da hora-aula: R$ 29,00 (vinte e nove reais)
5. A carga horária mensal é constituída de horas-aula, acrescida de 50% (cinquenta por cento) de hora-atividade, referente ao
número de aulas efetivamente ministradas. Para efeito de cálculo
da retribuição mensal correspondente às horas prestadas, o mês
será considerado como tendo 4,5 (quatro e meio) semanas, acrescido de 1/6 (um sexto) a título de repouso semanal remunerado.
6. Número de Vaga(s): 1.
6.1 O número de vagas indicadas, não será destinado para
o preenchimento de emprego público permanente de Professor
de Ensino Superior.
7. As funções docentes obedecem aos princípios de integração de atividades de ensino, pesquisa aplicada e extensão de
serviços à comunidade. Entende-se que o docente qualificado
pelo CEETEPS, como especialista profissional capaz de transmitir
sua reconhecida experiência e conhecimentos práticos e teóricos
na área de sua especialidade, além de ser um facilitador no processo de ensino-aprendizagem e na construção do conhecimento.
II. DAS INSCRIÇÕES:
1. As inscrições serão recebidas no período de 12/03/2018
à 26/03/2018, das 09H00 ÀS 12H00 E DAS 13H00 ÀS 16H00, no
local abaixo indicado.
FACULDADE DE TECNOLOGIA DE ITAQUAQUECETUBA
Endereço: AVENIDA ITAQUAQUECETUBA, 711
Bairro: MONTE BELO, Cidade: ITAQUAQUECETUBA
Informações: Telefone (11) 4647-5226/4753-3221, e-mail:
f155adm@cps.sp.gov.br
2. Não haverá atendimento aos sábados, domingos, feriados, pontos facultativos e suspensão de expediente legalmente
decretados.
III. DAS CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO:
1. Ser brasileiro nato ou naturalizado, ou possuir nacionalidade portuguesa, desde que amparado pelo Decreto nº 70.436 de
18/04/1972, na forma do disposto no artigo 12, parágrafo 1º da
Constituição Federal e pelo artigo 3º da Emenda Constitucional
no 19, de 04/06/1998.
1.1. Poderá inscrever-se ainda, os estrangeiros que possuam
o Registro Nacional de Estrangeiro - RNE.
1.2. Na hipótese de o candidato estrangeiro lograr êxito no
Processo Seletivo Simplificado, obriga-se a comprovar no momento do atendimento de sua convocação para admissão:
1.2.1. - O deferimento de seu pedido de nacionalidade
brasileira pela autoridade federal competente, quando o mesmo
se enquadrar na hipótese da naturalização ordinária conforme o
artigo 12, II, “a”, da Constituição Federal do Brasil;
1.2.2. - O preenchimento das condições exigidas na legislação federal para a concessão da nacionalidade brasileira, mediante apresentação da cópia do requerimento da naturalização junto
ao Ministério da Justiça, com os documentos que o instruíram na
hipótese da naturalização extraordinária conforme o artigo 12, II,
“b”, da Constituição Federal do Brasil.
1.3. Não conseguindo cumprir as exigências previstas nos
subitens 1.2, 1.2.1 e 1.2.2, o candidato não poderá ser contratado.
1.4. Informar o número de cadastro na Plataforma Lattes do
CNPq (link do currículo Lattes), atualizado.
2. Quando do sexo masculino, estar em dia com as obrigações militares.
3. Estar quite com as obrigações resultantes da Legislação
Eleitoral.
4. Estar com o CPF regularizado.
5. Não estar cumprindo sansão por inidoneidade aplicada
por qualquer órgão público e/ou entidade Federal, Estadual e/
ou Municipal.
6. Não ter sido demitido e/ou demitido a bem do serviço
público, no período de 5 (cinco) ou 10 (dez) anos, respectivamente, conforme disposto no parágrafo único do artigo 307 da Lei nº
10.261, de 28/10/1968.
7. Possuir 18 anos ou mais, na data de inscrição.
8. Ter aptidão física e mental para o exercício das obrigações
do emprego.
9. Possuir na data da inscrição:
9.1. Graduação e titulação em programas de mestrado
ou doutorado reconhecidos ou recomendados na forma da lei,
sendo a graduação ou a titulação na área da disciplina, e possuir
experiência profissional relevante de pelo menos 03 anos na área
da disciplina; ou
9.2. Graduação e especialização, cumulativamente, na área
da disciplina e possuir experiência profissional relevante de pelo
menos 05 anos na área da disciplina.
10. Será desclassificado o candidato que não atender ao
disposto nos subitens 9.1 ou 9.2.
IV. DA DOCUMENTAÇÃO PARA INSCRIÇÃO:
1. Ficha de Inscrição disponível na Faculdade, própria para o
Processo Seletivo Simplificado, contendo declaração de posse, dos
documentos comprobatórios das condições exigidas neste Edital.
2. Cópia legível de um documento de identidade, no prazo
de validade. São considerados documentos de identidade: car-
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teiras e/ou cédulas de identidade expedidas pelas Secretarias de
Segurança dos Estados, pelas Forças Armadas, pelo Ministério das
Relações Exteriores e pelas Polícias Militar e Federal; Carteiras
Profissionais expedidas por Órgãos ou Conselhos de Classes que,
por Lei Federal, valham como documento de identidade; Carteira
de Trabalho e Previdência Social, bem como Carteira Nacional de
Habilitação com fotografia na forma da Lei nº 9503/97.
3. Memorial Circunstanciado (Currículo baseado na Plataforma Lattes, do CNPq, com os devidos documentos comprobatórios), a ser entregue pelo candidato juntamente com a Ficha
de Inscrição.
3.1. Não será permitida a entrega de documentos fora do
prazo estabelecido neste Edital, bem como complementação de
documentos em data posterior a data de inscrição do candidato;
3.2. O candidato que deixar de entregar o Memorial Circunstanciado no ato da inscrição será desclassificado.
4. Na hipótese de inscrição por procuração, deverá ser
entregue o mandato, com firma reconhecida, acompanhada de
uma cópia da cédula de identidade do candidato e de uma cópia
do documento de identidade do procurador, e, ainda, o Memorial
Circunstanciado. O candidato assumirá as consequências de eventuais erros cometidos por seu procurador ao efetuar a inscrição.
5. Não serão aceitas inscrições por via postal, fac-símile e
e-mail, condicionais ou extemporâneas.
V. DA CLASSIFICAÇÃO:
1. O Processo Seletivo Simplificado será constituído de análise de Memorial Circunstanciado.
2. A avaliação do Memorial Circunstanciado obedece uma
escala de pontuação de 0 (zero) a 1000 (mil) pontos.
3. A análise do Memorial Circunstanciado é de caráter
classificatório.
4. A análise do Memorial Circunstanciado versará sobre a
verificação de documentos comprobatórios apresentados, pertinentes à graduação, pós-graduação e experiências profissionais
do candidato, com critérios definidos nos anexos I, II e III da
Deliberação CEETEPS 017, de 16/07/2015.
5. Os candidatos serão classificados em ordem decrescente,
de acordo com as pontuações dos Memoriais Circunstanciados, e
suas contratações dar-se-ão a partir do melhor classificado, tantas
quantas forem as vagas disponibilizadas no processo.
5.1. Caso haja desistência, o critério para convocação do(s)
candidato(s) obedecerá ao mesmo princípio expresso no item 05
(cinco) deste inciso (da Classificação).
6. Havendo empate de nota dos candidatos, o desempate
obedecerá aos seguintes critérios:
6.1. Idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos completos,
nos termos do parágrafo único do artigo 27 da Lei nº 10.741/2003
(Estatuto do Idoso), entre si e frente aos demais, com prioridade
ao de maior idade;
6.2. Maior pontuação obtida na somatória dos itens constantes na Formação Acadêmica;
6.3. Maior pontuação obtida na somatória dos itens constantes em Experiências Profissionais;
6.4. Maior pontuação obtida na somatória dos itens constantes na Formação Complementar na área da disciplina;
6.5. Maior pontuação obtida na somatória dos itens constantes nas Publicações;
6.6. Maior pontuação obtida na somatória dos itens constantes nas Participações em Congressos, Workshops e similares;
6.7. Tenha, comprovadamente sido jurado, nos termos do
disposto no artigo 440 do Código de Processo Penal – Decreto-Lei
nº 3.689, de 03/10/1941, introduzido pela Lei Federal nº 11.689,
de 10/08/2008, direito este reconhecido, para quem exerceu a
função de jurado, a partir da vigência da lei federal aqui citada,
ou seja, 10 de agosto de 2008.
6.7.1. Para que se beneficie deste critério de desempate, o
candidato deverá:
a) informar no ato da inscrição sua condição de ter exercido
a função de jurado;
b) estar ciente de que no ato do exercício deverá apresentar
prova documental de que exerceu essa função.
6.7.2. Caso o candidato declare no ato de inscrição que já
exerceu a função de jurado, se beneficie deste critério de desempate e não comprove documentalmente esta condição no ato do
exercício, será eliminado do Processo Seletivo Simplificado.
6.8. Maior Idade.
VI. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
1. A inscrição do candidato implicará o conhecimento do
presente Edital e seu compromisso de aceitação das condições do
Processo Seletivo Simplificado aqui estabelecidas.
1.1. Objetivando garantir os princípios básicos que regem
a administração Pública, dentre eles, o de moralidade e impessoalidade, poderá a responsabilidade da realização do Processo
Seletivo Simplificado ser atribuída à Direção de outra Unidade
de Ensino;
1.2. Verificada a necessidade da realização do Processo
Seletivo Simplificado ser atribuída à Direção de outra Unidade de
Ensino, os candidatos inscritos deverão ser comunicados de tal
situação, mediante ato do Diretor da Fatec para qual se destina
o certame, a ser divulgado no Diário Oficial do Estado, e nas
dependências da Unidade de Ensino.
2. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar
pelo Diário Oficial do Estado, as publicações de todos os atos
pertinentes ao certame.
3. O prazo para interposição dos recursos será de 3(três) dias
úteis após a concretização do evento que lhes disser respeito,
tendo como termo inicial o 1º (primeiro) dia útil subsequente a
data de ocorrência da publicação no DOE, do Edital do Resultado
da Análise do Memorial Circunstanciado e Classificação Final.
3.1.O recurso interposto pelo candidato deverá ser entregue
e protocolizado na Unidade de Ensino onde se inscreveu, em duas
vias (original e cópia).
4. A admissão far-se-á por Prazo Determinado, na classe de
Professor de Ensino Superior, no Padrão I-A, conforme disposto no
caput do presente Edital.
4.1. A admissão do professor será feita por hora–aula em
turnos e horários atribuídos pela Coordenadoria/Departamento
de Curso, semestralmente e, para cada 02 (duas) horas-aula será
atribuída 01 (uma) hora atividade (50%) para o desenvolvimento
das atividades inerentes à função, incluindo preparo de aulas e
reuniões pedagógicas, dentre outras, a serem desenvolvidas pelo
professor, a critério de sua Direção e do Plano de Curso.
4.2. O Contrato de Trabalho decorrente da admissão, será
celebrado pelo prazo máximo de 1 (um) ano, prorrogável se
necessário for por igual período, nos termos do parágrafo 5º do
artigo 52 da Lei Complementar nº 1.044/2008, acrescentado pelo
inciso V do artigo 2º da Lei Complementar nº 1.240/2014.
5. O início do exercício é condicionado à entrega do atestado
de Saúde Ocupacional, demonstrando sua aptidão para o exercício da função pública de docente e, ainda, a publicação do Ato
Decisório, em caso de encontrar-se em acumulação remunerada,
nos termos do inciso XVI do artigo 37 da Constituição Federal.
6. O prazo de validade do Processo Seletivo Simplificado será
de 01 (um) ano, a partir da data da homologação pelo Diretor da
FATEC, podendo ser prorrogado por mais 01 (um) ano, a pedido
do mesmo.
7. No período de validade do Processo Seletivo Simplificado,
caso haja necessidade de docente para a mesma disciplina, na
FATEC em questão ou em outra, poderão ser convocados candidatos classificados e excedentes, de acordo com o Edital de
classificação dos candidatos.
7.1. Em caráter excepcional, e a critério da direção da Fatec,
poderão ser convocados candidatos classificados e excedentes,
para ministrar aulas em disciplina diferente daquela ofertada
no Processo Seletivo Simplificado, desde que pertencente a
área informada no item 2, do inciso I – Da Função Docente, do
presente Edital, após a manifestação do órgão competente do
Centro Paula Souza.

