
 

 

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 

UNIVERSIDADE VIRTUAL DO ESTADO DE SÃO PAULO 

COMUNICADO REFERENTE AO EDITAL DE CHAMAMENTO nº 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, no âmbito 

de suas atribuições estatutárias, estabelecidas pelo Decreto nº 58.438 de 9 de outubro de 2012, 

e com base no Edital de Chamamento Público Nº 002/2019: Credenciamento de Banco de 

Conteudistas da UNIVESP (D.O.E. de 14/09/2019), resolve: 

1 - Fica instituído o sorteio de conteudistas habilitados visando complementar a ordem de 

chamamento para contratação de 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 - Este sorteio complementará a “Tabela 1 - Lista de conteudistas sorteados por disciplina” 

publicada no D.O.E de 06/10/2020 e terá validade apenas para a oferta de disciplinas previstas 

no sorteio citado, elencadas na Tabela 1 do presente comunicado, não sendo extensível seus 

efeitos para outras disciplinas ou períodos. 

Das Condições para Participação do Sorteio 

2 - Poderão participar do sorteio os conteudistas que estiverem regularmente habilitados na 

disciplina a ser sorteada, conforme item 5.2 do Edital de Chamamento Público Nº 002/2019 de 

14 de setembro de 2019, alterado pelos comunicados publicados no Diário Oficial do Estado de 

São Paulo em 22 de fevereiro de 2020 e 25 de agosto de 2020, que não componham as listas 

citadas no item 1.2. 

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 dos 

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 Nº 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. 

6 - A lista ordenada de cada disciplina, gerada conforme o item 5, será concatenada ao final da 

lista referente à mesma disciplina, cuja publicação encontra-se mencionada no item 1.2. 

6.1 - A nova lista formada pela concatenação das duas listas substituirá aquela cuja publicação 

encontra-se mencionada no item 1.2, para as disciplinas constantes da Tabela I. 



 

 

7 - Os resultados deste sorteio serão divulgados no Diário Oficial do Estado de São Paulo, bem 

como no portal de transparência da UNIVESP no link:  

https://univesp.br/transparencia/credenciamento-de-docentes. 

8 - Este sorteio se limita exclusivamente à complementação da(s) lista(s) citada(s) no item 1.2 e 

não altera as demais regras de convocação e chamamento previstas no comunicado citado no 

mesmo item.  

9 - A participação neste sorteio não resulta em obrigatoriedade de convocação ou contratação 

para a prestação dos serviços listados na tabela I. 

Dos valores para contratação  

10 - Conforme estabelecido no item 6.4 do Edital de Chamamento Público Nº 002/2019, os 

valores pagos pelos serviços de autoria e acompanhamento de oferta de disciplinas seguirão a 

tabela vigente, aprovada de acordo com o estatuto e o regimento interno da Universidade Virtual 

do Estado de São Paulo – UNIVESP, disponível no endereço eletrônico: 

http://univesp.br/transparencia/credenciamento-de-docentes. 

 

Tabela I - Lista de disciplinas e serviços 

Código Disciplina Oferta 
Roteiros 

de 
Aprend. 

Video 
aulas 

Elaboração 
de atividades 

Elaboração 
de questões 

Acomp. Valor 

LET300 
Laboratório de 

Produção 
Textual 

2021b1 8 11-21 Tipo 2 (>24) 48 Bimestral 
R$ 

31.000,00 

 

Tabela II - Lista de conteudistas habilitados e identificados por disciplina 

Código Disciplina Número Habilitação Nome Completo 

LET300 Laboratório de Produção Textual 958/2020 Vinícius Massad Castro 

 

São Paulo, 13 de novembro de 2020 

 

__________________________________ 

Simone Telles 
Presidente em exercício 

Universidade Virtual do Estado de São Paulo 
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