70 – São Paulo, 130 (225)
área profissional para verificação da compatibilidade de sua
deficiência com o exercício da sua área profissional.
11.4 Caso a perícia conclua pela inaptidão, dentro de 5
dias, desde que requerido pelo candidato, constituir-se-á junta
médica para nova inspeção, da qual participarão um profissional
indicado pelo interessado, um pelo Núcleo Docente Assistencial
Estruturante do Programa de Residência Multiprofissional e um
pelo Departamento.
11.5 A junta referida no subitem anterior apresentará conclusão no prazo de 5 dias, da qual não caberá recurso.
11.6 Os candidatos aprovados e matriculados deverão
entrar em exercício no dia 01-03-2021, sob pena de serem
considerados desistentes.
11.7 Os candidatos que não se apresentarem para a
matrícula na data determinada (27/01/21) serão considerados
desistentes.
11.8 Em caso de desistência, desligamento ou abandono do
Programa por residente do primeiro ano, a vaga poderá ser preenchida até trinta dias após o início do programa, observando-se
a ordem de classificação, em conformidade com o estabelecido
na Resolução n. 3, de 16-04-2012, da Comissão Nacional de
Residência Multiprofissional em Saúde.
11.9 Caso as vagas de uma área profissional não sejam
totalmente preenchidas pelos candidatos nela inscritos como
primeira opção, os candidatos da mesma área profissional
que selecionaram, no ato da inscrição, como segunda opção o
outro programa de residência multiprofissional do HCFMRP-USP
(Urgência e Emergência ou Atenção ao Câncer) poderão ser
convocados respeitando a sequência de classificação na área
profissional escolhida como primeira opção.
11.10 A inexatidão das afirmativas ou a irregularidade/falta
de documentos, ainda que verificada posteriormente, eliminará
o candidato do processo seletivo, anulando-se todos os atos
decorrentes da inscrição.
DATA

ETAPA
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12. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
12.1 Será desclassificado e automaticamente excluído do
processo seletivo o candidato que:
a) Prestar declarações ou apresentar documentos falsos em
quaisquer das etapas da seleção;
b) Não apresentar toda a documentação requerida nos
prazos e condições estipuladas neste Edital;
c) Não confirmar a sua participação no Programa, na data
especificada neste edital, no caso de ser selecionado;
d) Não comparecer a quaisquer das etapas do processo
seletivo nas datas e horários previstos.
12.2 Os resultados parciais, assim como outros comunicados que se façam necessários, serão divulgados na página
eletrônica https://site.hcrp.usp.br/residencia-multiprofissional/
12.3 Os candidatos deverão comparecer à etapa da seleção
munidos de documento oficial de identidade com foto e caneta
esferográfica.
12.4 Correio eletrônico: coremu@hcrp.usp.br;
12.5 Poderá ser baixado pela internet o seguinte documento:
- Formulário eletrônico para desconto de inscrição (Anexo
II deste edital).
12.6 A Comissão de Seleção planejou alternativas de acessibilidade para candidatos portadores de deficiência motora.
Caso outra seja a deficiência, o candidato deverá entrar em
contato por e-mail.
12.7 Os casos omissos deste Edital serão resolvidos pela
Coordenação de Processo Seletivo dos Programas de Residência
Multiprofissional do HCFMRP-USP.
12.8 Ao inscrever-se no processo seletivo, o candidato reconhece e aceita as normas estabelecidas neste Edital.
13. DO CRONOGRAMA
As datas de realização das inscrições, das etapas do processo seletivo, bem como da divulgação dos respectivos resultados,
constam da tabela abaixo:
HORÁRIO

De 16-11-2020 a 04-12-2020 Inscrições
Das 00h do dia 16-11-2020 às 17h do dia 04-12-2020
06/01/2021
Envio de Comprovante de Inscrição por e-mail
A partir das 16h do dia 06/01/21
18/01/2021
Avaliação Escrita
Das 13h às 17hhs
Local: Faculdade Anhanguera (Av. Eduardo Andréia Matarazzo, 891-Ribeirão Preto)
18/01/2021
Divulgação do Gabarito
A partir das 20h
No site: https://site.hcrp.usp.br/residencia-multiprofissional/
20/01/2021
Término do período de apresentação de recursos Prova Escrita.
Término do período de envio de recurso às 18h do dia 20/01/21
22/01/2021
Divulgação do resultado e Publicação do deferimento/indeferimento dos recursos A partir das 20h. Consultar página eletrônica: https://site.hcrp.usp.br/residencia-multiprofissional/
27/01/2021
Matrícula dos aprovados no processo seletivo
Das 10h às 14h
Local: RH-residênciasHospital das Clínicas da Faculdade de Medicina –SP- Ribeirão Preto- CAMPUS
01/03/2021
Recepção dos residentes
8h - local: Ceaps, 2ºandar do HCFMRP-USP
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Anexo II
MODELO DA DECLARAÇÃO PARA CANDIDATO DESEMPREGADO (ESTUDANTE) - Lei Estadual 12.782/2007
NOME:
RG:
CPF:
ENDEREÇO COMPLETO:
DECLARO, sob pena das sanções cabíveis e para fins de concessão de redução de pagamento do valor da taxa de inscrição,
prevista na Lei 12.782/2007, que me encontro na condição de
desempregado(a).
Local e Data
_____________________________________
Assinatura do candidato
(conforme o documento de identidade)
OBS: O candidato deverá, quando da inscrição, encaminhar
eletronicamente, como anexo, digitalizado em formado PDF,
além da presente declaração, certidão ou declaração expedida
pela escola de origem de que frequenta, no período da inscrição,
curso de graduação ou de pós-graduação.

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO
TECNOLÓGICA PAULA SOUZA
Convocação
Convocamos o representante legal da empresa I. A. BUENO
INSTALAÇÕES & MANUTENÇÕES EIRELI, para comparecer no
prazo de 05 dias úteis na Administração Central, à Rua dos
Andradas 140, Santa Ifigênia, São Paulo/SP, contados do dia

subsequente à publicação do ato no Diário Oficial do Estado,
no período das 09h às 12h e das 14h às 17h, para assinatura
do Contrato 070/2020, Pregão Eletrônico: 011/2020, Processo:
2842438/2019 - Serviços de Engenharia para recuperação
da estrutura metálica das fachadas e reparo da cobertura da
FACULDADE DE TECNOLOGIA VICTOR CIVITA, situada na Rua
Antônio de Barros, 800, com a Rua Melo Freire, 106, Tatuapé,
São Paulo/SP.
Convocação
Convocamos o representante legal da empresa BSG Serviços e Soluções Ltda-EPP, Valdercir dos Santos Silva, para
comparecer no prazo de 05 dias úteis, a contar desta publicação,
à Rua dos Andradas, 140 – São Paulo – SP, para apresentação
da complementação da Caução do Contrato 074/2018, pregão
048/2018, referente ao reajuste contratual com base no índice
de janeiro de 2020, referente ao prestação de serviços de controle, operação e fiscalização de portarias e edifícios. A empresa
deverá providenciar a complementação da apólice no valor de
R$ 408,25 correspondentes a 5% do valor deste termo aditivo
de reajuste referente à caução do contrato, como garantia de
sua perfeita execução.

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE VIRTUAL DO ESTADO
DE SÃO PAULO
Comunicado
Edital de Chamamento 002/2019 - Convocação dos Conteudistas Sorteados para Prestação de Serviços no Período Letivo
de 2021, Conforme Resultado Publicado no D.O. de 06-10-2020
O Presidente da Fundação Universidade Virtual do Estado
de São Paulo - Univesp, no âmbito de suas atribuições estatutárias, estabelecidas pelo Decreto 58.438 de 9 de outubro de 2012,
e com base no Edital de Chamamento 002/2019: Credenciamento de Banco de Conteudistas da Univesp (D.O. de 14-09-2019)
e no Comunicado para Estipulação da Ordem de Convocação
dos Conteudistas Credenciados para Prestação de Serviços no
Período Letivo de 2021 (D.O. em 03-10-2020), referente ao
mesmo edital resolve:
1 - Ficam convocados para contratação os conteudistas listados na Tabela I, credenciados para a prestação de serviços no
período letivo de 2021, conforme demandas estabelecidas pela
Diretoria Acadêmica e os Resultados do Sorteio de Estipulação
da Ordem de Convocação dos Conteudistas Credenciados para
Prestação de Serviços no Período Letivo de 2021, publicado no
D.O. do dia 06-10-2020.
1.1 - Esta convocação terá validade apenas para a oferta
de disciplinas do período letivo de 2021, conforme regras de
ordenação de sorteio publicadas no D.O. do dia 03-10-2020
e resultado publicado no D.O. do dia 06-10-2020, não sendo
extensível seus efeitos para outros períodos ou disciplinas.
1.2 - Serão consideradas na presente convocação as disciplinas listadas na Tabela I.
1.3 - Para esta convocação foi considerado o item 6.5.
do Edital de Chamamento Público 002/2019 de 14-09-2019, o
qual estabelece que durante a validade de sua habilitação, o
conteudista que já tiver prestado serviços ou sido chamado para
tal em uma dada disciplina, poderá ser convocado novamente
para esta, desde que esgotadas as opções de credenciados que
ainda não tenham tido igual oportunidade de prestar serviços.
2 - O conteudista deverá manifestar formalmente, por
escrito, o aceite ou declínio pela prestação de serviços na(s)
disciplina(s) em que foi convocado.
2.1 - A formalização deverá ser feita por via digital, pelo
endereço eletrônico autores@univesp.br, usando como documento para o aceite o modelo disponível no portal de transparência da UNIVESP no sítio: https://univesp.br/transparencia/
credenciamento-de-docentes.
2.1.1 - A Fundação Universidade Virtual do Estado de São
Paulo - Univesp não se responsabiliza por formalizações não
recebidas por motivo de ordem técnica dos computadores,
falhas de comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, falta de energia elétrica, bem como outros fatores de
ordem técnica que impossibilitem a transferência de dados.
2.2 - Caso o conteudista tenha vínculo trabalhista em regime de exclusividade com Instituição de Ensino, deverá declarar,
no momento do aceite, conforme modelo citado no item 2.1,
a existência de vínculo desta natureza e a ciência de que sua
Instituição de origem poderá ser notificada sobre a presente
convocação
2.2.1 - No caso de existência de vínculo e contratação por
exclusividade será de responsabilidade do conteudista atender
aos regramentos em suas Instituições de Ensino de origem para
obtenção de autorização para exercer concomitantemente os
serviços contratados pela Univesp.
2.2.2 - No caso de existência em nossos registros de
manifestação preliminar contrária à emissão da autorização
pertinente por parte de sua instituição de origem, ambos,
conteudista e instituição de origem, serão oficiados informando
sobre este fato.
2.3 - O prazo para a manifestação de aceite será de 02
(dois) dias úteis a partir da data de publicação deste comunicado
no Diário Oficial do Estado de São Paulo.
2.3.1 - Caso o conteudista chamado não realize a manifestação de aceite no prazo estipulado, será considerado que
o candidato declinou da prestação dos serviços nas respectivas
disciplinas em que foi convocado.
3 - Conforme previsto no item 6.6 do Edital de Chamamento
Público 002/2019, cada conteudista poderá ser contratado para
a prestação de serviços em até duas disciplinas por semestre,
independente do curso.
3.1 - Caso um conteudista tenha sido habilitado e selecionado para prestação de serviços em duas ou mais disciplinas, o
mesmo deverá optar por quais disciplina deseja prestar os serviços, manifestando formalmente o seu aceite com a respectiva
preferência, respeitando-se o limite citado no item 3.
3.2 - Excetuam-se à esta regra situações autorizadas pela
Diretoria Acadêmica, conforme item 6.6.1 do Edital de Chamamento Público 002/2019 que poderá acatar o acúmulo além do
limite estabelecido no item 7 em casos excepcionais.
4 - Será enviada a íntegra deste comunicado de convocação,
adicionado do modelo de formulário de aceite e de instruções,
no endereço de e-mail pessoal cadastrado durante a fase de credenciamento no formulário de inscrição disponibilizado para tal.
4.1 - É responsabilidade do conteudista verificar o e-mail
cadastrado e garantir condições para recebimento do mesmo.
5 - Transcorrido o prazo previsto no item 2.3, no caso de
declínio da contratação pelo conteudista convocado neste
comunicado, haverá a publicação de um novo comunicado com
a convocação do candidato subsequente, selecionado pelo sorteio para a mesma disciplina, e assim sucessivamente.
6 - Os casos não tratados por este comunicado ou pelos
documentos correlatos serão decididos oportunamente pela
Diretoria Acadêmica da Univesp.
7 - Os serviços serão prestados em conformidade com o
contrato firmado entre o conteudista e a Univesp, de acordo com
a minuta estabelecida no Anexo I e disponibilizada no Portal
de Transparência e no sítio: https://univesp.br/transparencia/
credenciamento-de-docente
8 - O prazo para a assinatura do contrato será de 5 dias a
partir da data de disponibilização do mesmo ao conteudista na
plataforma de assinatura eletrônica da Univesp. Em caso de não
assinatura no prazo estipulado será considerado, para todos
os efeitos, que houve desistência na prestação dos serviços,
independente da apresentação do termo de aceite, previsto
no item 2.1.
Tabela I - Lista de conteudistas convocados
Código Disciplina
Oferta Nº Habilitação Nome
Ticket
EEE001 Microeletrônica 2021b1
0065/2020 Antonio Carlos Seabra 1413217277

sábado, 14 de novembro de 2020
Edital
Comunicado referente ao Edital de Chamamento 02/2019
- Estipulação da ordem de convocação dos conteudistas credenciados para prestação de serviços no período letivo de 2021
O Presidente da Fundação Universidade Virtual do Estado
de São Paulo – UNIVESP, n com base no Edital de Chamamento
Público 002/2019: Credenciamento de Banco de Conteudistas da
UNIVESP (D.O. de 14-09-2019), resolve:
1 - Fica instituído o sorteio de conteudistas habilitados
visando estabelecer a ordem de chamamento para contratação
para a oferta de disciplinas do período letivo de 2021, conforme
estabelecido no Termo de Referência disponível em https://univesp.br/transparencia/credenciamento-de-docentes.
1.1 - Serão consideradas no presente sorteio as disciplinas,
ofertas e serviços listados na Tabela I.
1.1.1 - A lista indicada no item 1.1 tem caráter propositivo
e depende de fechamento de oferta e disponibilidade orçamentária, não ficando a UNIVESP obrigada a contratar conteudistas
para todas as disciplinas e serviços listados.
1.2 - O efeito deste sorteio, para fins de convocação para
prestação de serviços, terá validade apenas para a oferta de
disciplinas conforme item 1, não sendo extensível seus efeitos
para outros períodos.
Das Condições para Participação do Sorteio
2 - Poderão participar do sorteio os conteudistas que
estiverem regularmente habilitados na disciplina a ser sorteada,
conforme Edital de Chamamento Público 002/2019 de 14-092019, alterado pelos comunicados publicados no Diário Oficial
do Estado de São Paulo em 22-02-2020 e 25-08-2020.
2.1 - Foram considerados habilitados para fins deste sorteio
os conteudistas cuja habilitação estava vigente e a publicação
no Diário Oficial do Estado de São Paulo fora realizada até a
data de publicação deste comunicado.
2.2 - Os conteudistas habilitados posteriormente à data
deste sorteio poderão participar de sorteios subsequentes que
poderão ser realizados em datas a serem fixadas oportunamente.
2.3 - Estarão aptos a serem contratados para prestação de
serviços nas ofertas de disciplinas do período indicado no item 1,
todos os candidatos participantes do presente sorteio.
Das Regras de Funcionamento do Sorteio
3 - O sorteio será realizado tendo por base a Tabela II que
contém a lista de disciplinas associadas aos respetivos candidatos habilitados.
3.1 - A Tabela II foi ordenada alfabeticamente por ordem
de código de disciplina e, mantendo-se esta ordenação, foi
secundariamente ordenada alfabeticamente pelo nome dos
conteudistas habilitados.
3.2 - Em caso de divergências entre a Tabela II e os
regramentos previstos no Chamamento Público 002/2019 e
no presente comunicado, vigorará o previsto nos dois últimos,
para fins de geração dos resultados de ordenação deste sorteio.
4 - Cada candidato receberá um número, doravante denominado ticket, para cada disciplina em que se encontrar regularmente habilitado.
4.1 - Cada candidato fará jus a um único ticket por disciplina.
4.2 - Os tickets serão gerados a partir de um Gerador Congruente Linear, implementado em Python, dado pela fórmula x[i]
= (a*x[i-1] + c) mod M, conforme descrito em Donald E. Knuth.
1997. The Art of Computer Programming, Volume 2 (3rd Ed.):
Seminumerical Algorithms. Addison-Wesley Longman Publishing
Co, Inc, Boston, MA, USA.
4.3 - Os parâmetros utilizados para alimentar o algoritmo
apresentado no item 4.1 serão os definidos na GNU C standard library (glibc), a saber: i = SEMENTE; M = (2^31)-1; a =
1103515245; c = 12345
4.4 - Para efeito deste sorteio será utilizada como SEMENTE
inicial o número vencedor (Winning Number) do sorteio do meio
dia (Midday) da loteria Win4 (https://nylottery.ny.gov/win-4/
past-winning-numbers), administrada pelo estado de Nova York
nos Estados Unidos, a ser realizado dia 14-11-2020.
4.5 - O número gerado pelo algoritmo previsto no item 4.2,
a partir da SEMENTE obtida de acordo com o estabelecido no
item 4.4, será o ticket do primeiro candidato listado na Tabela II.
4.6 - Para os demais habilitados, os tickets serão obtidos
pelo mesmo algoritmo, tendo como SEMENTE o ticket do candidato que aparece na posição imediatamente anterior na Tabela
II, até que todos os candidatos listados nesta tabela tenham um
ticket atribuído.
Do Sistema de Alocação de Conteudistas nas Disciplinas
5 - Após atribuição dos tickets, os habilitados em cada uma
das disciplinas serão ordenados novamente, desta vez por ordem
crescente de ticket, e serão convocados para prestar serviços
nesta ordem, conforme demandas da UNIVESP.
5.1 - A primeira oferta prevista da disciplina será oferecida
para o primeiro convocado e assim sucessivamente.
5.2 - Caso um conteudista não aceite uma determinada
oferta, esta será oferecida ao próximo conteudista que ainda
não tenha sido convocado para prestação de serviço naquela
determinada disciplina.
5.3 - A UNIVESP poderá realizar sorteios visando complementar esta ordem de chamamento, nos mesmos moldes deste
sorteio, cuja lista resultante deverá ser concatenada ao final das
listas previamente geradas para o mesmo período letivo.
6 - Os tickets serão válidos apenas para a contratação das
disciplinas no período letivo indicado nesta publicação, conforme especificado no item 1, ou até que todos os conteudistas
ordenados por este edital sejam chamados, esgotando-se todas
as opções para uma dada disciplina.
7 - Conforme previsto no item 6.6 do Edital de Chamamento
Público 002/2019, cada conteudista poderá ser contratado para
a prestação de serviços em até duas disciplinas por semestre.
7.1 - Caso um conteudista tenha sido habilitado e selecionado pelo sorteio como primeiro colocado em mais de uma
disciplina, o mesmo deverá optar para qual(is) disciplina(s)
deseja prestar os serviços.
7.2 - Nas situações onde um conteudista tenha sido selecionado pelo sorteio como o primeiro colocado em uma disciplina e, ao mesmo tempo, seja o único habilitado em outra(s)
disciplina(s), o caso será analisado pela diretoria acadêmica
que, conforme item 6.6.1 do Edital de Chamamento Público
002/2019, poderá acatar o acúmulo além do limite estabelecido
no item 7.
7.3 - Caso o primeiro selecionado em uma determinada
disciplina decline da contratação, o segundo colocado pelo
sorteio, na mesma disciplina, será convocado para a prestação
dos respectivos serviços e assim sucessivamente.
8 - Conforme previsto nos itens 6.5 e 6.5.1 do Edital de
Chamamento Público 02/2019, o conteudista que tiver tido
um número maior de oportunidades de prestar serviços em
uma dada disciplina do que os demais participantes do sorteio,
dentro de uma dada habilitação, não poderá ser novamente
convocado para esta dada disciplina, até que sejam esgotadas
as opções de credenciados que ainda não tenham tido igual
oportunidade de prestar serviços naquela disciplina.
8.1 - É considerado como uma oportunidade, a convocação
para prestação de serviços em uma determinada disciplina,
independentemente de sua aceitação por parte do conteudista.
8.2 - Os efeitos do item 8 acima não são extensíveis à duas
habilitações distintas.
8.3 - Esgotadas as possibilidades de conteudistas que
somem uma quantidade menor de oportunidades do que a dos
demais pares, aqueles com o número de oportunidades imedia-

