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UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA
UNIDADES UNIVERSITÁRIAS
CAMPUS DE BAURU
Faculdade de Ciências
EDITAL Nº 033/2015 – STDARH/FC
Acham-se abertas, nos termos do Despacho nº
113/2015-RUNESP de 05/03/2015, publicado em 06/03/2015
e com base nas Resoluções UNESP nº 6/2002, 89/2003 e
alterações posteriores, as inscrições ao concurso público de
Provas e Títulos para contratação de 1 PROFESSOR SUBSTITUTO,
por prazo determinado, em caráter emergencial para atender
excepcional interesse público, no período relativo ao 1º semestre
letivo de 2015 e pelo prazo máximo de 5 meses, em 12 horas
semanais de trabalho, sob o regime jurídico da CLT e legislação
complementar, na disciplina/conjunto de disciplinas: “Psicologia
Escolar I”, “Psicologia Escolar II” e “Estágio Supervisionado em
Psicologia e Educação”, junto ao Departamento de Psicologia da
Faculdade de Ciências do Câmpus de Bauru.
O contratado deverá ministrar aulas nos períodos diurno e/
ou noturno, dependendo das necessidades do Departamento.
1. REMUNERAÇÃO
1.1. O salário de Professor Substituto é de R$ 809,53, correspondente à referência MS-1, em 12 horas semanais.
OBS: Caso o candidato tenha título superior ao exigido, o
salário será correspondente à titulação.
Por tratar-se de contratação em caráter emergencial e
temporária, ainda que o candidato venha a obter titulação
acadêmica superior após a assinatura do contrato, esta não será
considerada para fins de aumento salarial.
2. INSCRIÇÕES
2.1. As inscrições serão recebidas, em dias úteis, no período
de 19/03 à 27/03/2015, no horário das 9 às 11 horas e das 14
às 16 horas, na Seção Técnica de Comunicações da Unesp, à
Av. Eng. Luiz Edmundo Carrijo Coube, 14-01, Vargem Limpa,
em Bauru/SP.
2.2. O candidato que tiver interesse na redução da taxa de
inscrição deverá se inscrever nos 2 primeiros dias do período de
inscrição, satisfeitas as exigências do item 5.
2.3. Não serão recebidas inscrições por via postal ou
internet.
3. CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO
3.1. Poderão inscrever-se graduados em Psicologia, com
registro ativo em Conselho Regional de Psicologia, que estejam
cursando, no mínimo, mestrado em psicologia ou áreas afins.
A qualificação necessária à inscrição para o concurso será
demonstrada por estudos, em nível de graduação, na área do
conhecimento à qual se integra a disciplina ou conjunto de
disciplinas objeto do concurso.
3.1.1. Os diplomas de graduação com validade nacional
ou os obtidos no exterior serão aceitos para fins de inscrição;
3.1.1.1. Os diplomas de graduação obtidos no exterior
deverão estar revalidados por Universidades Públicas, atendendo os termos do artigo 48 da Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional – LDB nº 9.394/1996;
3.1.2. Os diplomas de Mestrado e de Doutorado serão
aceitos, quando obtidos em cursos de pós-graduação recomendados pela CAPES e autorizados pelo Conselho Nacional de
Educação (CNE);
3.1.3. Os diplomas de Mestrado e de Doutorado obtidos no
exterior serão aceitos, desde que estejam reconhecidos e registrados por universidades que possuam cursos de pós-graduação
recomendados pela CAPES e autorizados pelo Conselho Nacional de Educação (CNE).
3.2. O candidato estrangeiro poderá inscrever-se no concurso público com passaporte, entretanto, por ocasião da
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contratação deverá apresentar a cédula de identidade com visto
temporário com prazo de validade compatível. Caso ainda não
possua, deverá apresentar no prazo de 30 dias, cópia simples do
protocolo do pedido do visto temporário.
3.3. Não registrar antecedentes criminais.
3.4. Estar com o CPF regularizado.
4. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A INSCRIÇÃO
4.1. Requerimento dirigido ao Diretor da Unidade, indicando
nome completo, número da cédula de identidade, data de nascimento, filiação, naturalidade, estado civil, residência, profissão e
endereço eletrônico, instruindo-o com os seguintes documentos,
cópias simples:
4.1.1. cédula de identidade e no caso de candidato estrangeiro: cédula de identidade de estrangeiro com visto temporário
e na falta desta, o passaporte;
4.1.2. comprovante de estar em dia com as obrigações
militares, quando do sexo masculino;
4.1.3. comprovante de estar quite com a Justiça Eleitoral;
4.1.4. comprovante de graduação em Psicologia, bem como
comprovante de estar cursando, no mínimo, mestrado em Psicologia ou áreas afins.
4.1.5. - registro em Conselho Regional de Psicologia;
4.2. Os candidatos deverão apresentar comprovante de
recolhimento da taxa de inscrição, no valor de R$ 79,00, efetuado na Seção Técnica de Finanças.
4.3. Curriculum Lattes das atividades realizadas, em 3 vias,
sendo uma delas devidamente documentada (inclusive com o
histórico escolar - graduação e pós-graduação do candidato)
no qual sejam indicados os trabalhos publicados e todas as
demais informações que permitam cabal avaliação do mérito
do candidato.
4.4. No caso de inscrição por procuração devem ser apresentados os documentos de mandato, de identidade do procurador e cópia simples daqueles relacionados nos itens 4.1. ao 4.3.
4.5. O candidato estrangeiro fica dispensado das exigências
contidas nos subitens 4.1.2 e 4.1.3.
OBS: Os modelos de requerimento e de declarações a serem
preenchidos e assinados pelo candidato para fins de inscrição
estarão disponíveis no local das inscrições.
5. REDUÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO – LEI 12.782/2007
5.1. A redução do valor da taxa de inscrição, correspondente
a 50% (cinqüenta por cento), será concedida aos candidatos
interessados que atendam, CUMULATIVAMENTE, os seguintes
requisitos:
I - sejam estudantes, assim considerados os que se encontrem regularmente matriculados em curso superior, em nível de
graduação ou pós-graduação.
II - percebam remuneração, mensal, inferior a 2 salários
mínimos, ou estejam desempregados.
5.2. A concessão da redução ficará condicionada à apresentação, pelo candidato, no ato da inscrição:
I - quanto à comprovação da condição de estudante, de um
dos seguintes documentos:
a) certidão ou declaração, expedida por instituição de ensino pública ou privada;
b) carteira de identidade estudantil ou documento similar,
expedido por instituição de ensino pública ou privada, ou por
entidade de representação discente;
II - quanto às circunstâncias previstas no inciso II do item
5.1. deste Edital:
a) comprovante de renda, ou de declaração, por escrito, da
condição de desempregado.
OBS: O candidato deverá apresentar os documentos originais bem como as respectivas cópias para conferência e entrega
das mesmas, para posterior análise. As cópias apresentadas não
serão devolvidas.
5.3. O candidato que tiver interesse na redução da taxa de
inscrição, deverá se inscrever nos dois primeiros dias do período
de inscrição.
5.4. O recebimento dos documentos comprobatórios será
procedido pela Seção Técnica de Comunicações da Unidade,
após verificação da autenticidade da documentação apresentada, serão encaminhados à Seção Técnica de Desenvolvimento
e Administração de Recursos Humanos - STDARH para análise.
5.5. O deferimento ou indeferimento das solicitações de
redução de taxa de inscrição será disponibilizado na STDARH
quando das inscrições e, no caso de indeferimento, o prazo
para interposição de recurso será de 3 dias contando a data
de divulgação.
6. DEFERIMENTO E INDEFERIMENTO DE INSCRIÇÕES
6.1. Será publicada, no DOE, a relação dos candidatos que
tiveram suas inscrições indeferidas por não se enquadrarem nas
exigências estabelecidas no presente edital.
6.2. O candidato poderá requerer, no prazo de 2 dias úteis,
contados da data da publicação a que se refere o item anterior,
reconsideração quanto ao indeferimento de sua inscrição, que
será apreciada pela Congregação no prazo máximo de 5 dias
úteis, contados a partir do prazo final de recurso.
7. PROVAS, AVALIAÇÃO E JULGAMENTO
7.1. O concurso constará de:
7.1.1. Prova de títulos (peso 2)
7.1.2. Prova didática (peso 1)
7.1.2.1. A Prova Didática consistirá de aula teórica em nível
de graduação, com duração de no mínimo 40 minutos e no
máximo de 60 minutos, cujo ponto será sorteado, na presença
dos candidatos, com 24 horas de antecedência, de uma lista
de pontos organizada pela Comissão Examinadora a partir do
programa do concurso conforme segue.
7.1.2.2. O sorteio do ponto da Prova Didática será no dia
08/04/2015, às 14 horas, na sala de reuniões do Departamento
de Psicologia da Faculdade de Ciências, à Avenida Engº Luiz
Edmundo Carrijo Coube, 14-01 – Vargem Limpa, Bauru – SP, e a
realização da Prova Didática será no dia 09/04/2015, a partir das
14 horas, na sala de reuniões do departamento de Psicologia,
obedecendo a ordem de inscrição dos candidatos. O não comparecimento do candidato às 14 horas do dia 08/04/2015, será
considerado desistência.
8. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
8.1. Para a Prova de títulos os critérios de avaliação com a
respectiva pontuação serão:
- Formação e Títulos Acadêmicos (até 2 pontos);
- Experiência Profissional (até 2 pontos);
- Atividade Docente, incluindo experiência em supervisão de
estágio (até 3 pontos);
- Atividade Científica (até 2 pontos);
- Outras Atividades (até 1 ponto).
8.2. - Para a Prova Didática os critérios de avaliação com a
respectiva pontuação serão:
- Conteúdo / Fundamentação (até 6 pontos);
- Apresentação / Forma (4 pontos).
9. HABILITAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO E DESEMPATE
9.1. Serão considerados aprovados os candidatos que obtiverem média igual ou superior a 7, com pelo menos 2 membros
da banca examinadora.
9.2. A ordem de classificação dos candidatos aprovados
será estabelecida em função da maior média final obtida.
9.3. Em caso de igualdade da pontuação final, serão aplicados, sucessivamente, os seguintes critérios de desempate:
- com idade igual ou superior a 60 anos, nos termos da Lei
Federal 10.741/2003, entre si e frente aos demais, sendo que
será dada preferência ao de idade mais elevada;
- melhor média na Prova Didática;
- melhor pontuação na Prova de Títulos;
- mais idoso entre aqueles com idade inferior a 60 anos.
10. CONTRATAÇÃO
10.1. O candidato classificado em primeiro lugar será contratado, em 12 horas semanais de trabalho, sob o regime jurídico
da CLT e legislação complementar.
10.2. O contrato de trabalho poderá ser prorrogado, uma
única vez, mediante autorização do Reitor.
11. DISPOSIÇÕES GERAIS:

11.1. O resultado final do concurso será publicado no Diário
Oficial do Estado - DOE - Poder Executivo - Seção I.
11.2. Caberá recurso à Congregação, sob os aspectos formal
e legal, no prazo de 3 dias úteis, contados da data de publicação
do resultado final do concurso. A Congregação terá o prazo de 5
dias úteis para responder o recurso impetrado, a contar do prazo
final para recurso.
11.3. O resultado final do concurso público será homologado pela Congregação da Unidade Universitária.
11.4. Será eliminado do concurso público o candidato que
não comparecer na sala ou local de sorteio/prova no horário
estabelecido.
11.5. A validade deste concurso será a partir da data de
publicação no DOE da homologação até o final do semestre
letivo.
11.6. Não haverá devolução de importância paga, ainda que
maior ou em duplicidade, nem isenção total de pagamento do
valor da taxa de inscrição, seja qual for o motivo alegado, exceto
nos casos em que o concurso público não se realizar.
11.7. É de responsabilidade do candidato, acompanhar
todas as publicações no DOE, referente ao presente concurso.
11.8. O currículo documentado ficará à disposição dos candidatos durante o prazo de validade deste concurso. Após este
prazo, se não retirado, será descartado.
11.9. Os questionamentos relativos a casos omissos ou
duvidosos serão julgados pela Comissão Examinadora ou Administração da Unidade.
11.10. A inscrição implicará no conhecimento deste Edital e
no compromisso de aceitação das condições do concurso, aqui
estabelecidas.
11.11. O candidato será responsável por qualquer erro,
omissão e pelas informações prestadas no ato da inscrição.
11.12. O candidato que prestar declaração falsa, inexata
ou, ainda, que não satisfaça a todas as condições estabelecidas
neste Edital, terá sua inscrição cancelada, e em conseqüência,
anulados todos os atos dela decorrentes, mesmo que aprovado
e que o seja constatado posteriormente.
11.13. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais atualizações ou retificações, enquanto não consumada à providência
ou evento que lhes disser respeito, circunstância que será mencionada em Edital ou Aviso a ser publicado no DOE.
PROGRAMA
1. - Revisão histórico-crítica do processo histórico de inserção da Psicologia na Educação.
2. - Fundamentos teórico-filosóficos do pensamento crítico
em Psicologia Escolar: Pedagogia Histórico-Crítica e Psicologia
Histórico-Cultural.
3. - A Psicologia da Educação no contexto educacional
atual: análise crítica da educação escolar brasileira e possibilidades de intervenção do psicólogo escolar.
4. - Processos de exclusão e patologização na educação
escolar: análise crítica da produção do Fracasso Escolar
5. - A atuação do psicólogo como expressão do pensamento
crítico em Psicologia e Educação: principais questões teóricopráticas envolvidas e tendências atuais do pensamento crítico
em Psicologia Escolar.
6. - A ação do psicólogo escolar diante da queixa escolar
em uma perspectiva crítica: fundamentos teórico-filosóficos e
estratégias de intervenção.
7. - A ação do psicólogo junto a Instituições de Ensino em
uma perspectiva crítica: fundamentos teórico-filosóficos e estratégias de intervenção.
8. - Contribuições da Psicologia Histórico-Cultural para o
processo de apropriação da leitura e escrita
9. - As finalidades, a função social e o objeto de estudo
e atuação da psicologia escolar à luz da Psicologia HistóricoCultural.
10. - Análise crítica dos processos contemporâneos de medicalização da educação à luz da Psicologia Histórico-Cultural.
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terça-feira, 17 de março de 2015
EDITAL Nº 035/2015 - STDARH/FC
Acham-se abertas, nos termos do Despacho nº 545/2014PRAd de 16/12/2014, publicado em 17/12/2014 e com base
nas Resoluções UNESP nº 6/2002, 89/2003 e alterações posteriores, as inscrições ao concurso público de Provas e Títulos
para contratação de um PROFESSOR SUBSTITUTO, por prazo
determinado, em caráter emergencial para atender excepcional
interesse público, no período relativo ao 1º semestre letivo de
2015, e pelo prazo máximo de 5 meses, em 12 horas semanais
de trabalho, sob o regime jurídico da CLT e legislação complementar, na disciplina/conjunto de disciplinas: “Estágio Curricular
I; Laboratório Didático com Recurso para o Ensino de Ciências e
Biologia; Estágio Curricular V; Tecnologias da Informação aplicadas ao Ensino de Ciências e Biologia; Natureza e Sociedade na
Educação Infantil”, junto ao Departamento de EDUCAÇÃO da
Faculdade de Ciências do Câmpus de Bauru.
O contratado deverá ministrar aulas nos períodos diurno e/
ou noturno, dependendo das necessidades do Departamento.
1. REMUNERAÇÃO
1.1. O salário de Professor Substituto é de R$ 1.197,53,
correspondente à referência MS-2, em 12 horas semanais.
OBS: Caso o candidato tenha título superior ao exigido, o
salário será correspondente à titulação.
Por tratar-se de contratação em caráter emergencial e
temporária, ainda que o candidato venha a obter titulação
acadêmica superior após a assinatura do contrato, esta não será
considerada para fins de aumento salarial.
2. INSCRIÇÕES
2.1. As inscrições serão recebidas, em dias úteis, no período
de 19 a 25/03/2015, no horário das 9h às 11h e das 14h às 16h,
na Seção Técnica de Comunicações, sito à Av. Engº Edmundo
Carrijo Coube, 14-01, Vargem Limpa, em Bauru/SP.
2.2. O candidato que tiver interesse na redução da taxa de
inscrição deverá se inscrever, nos 2 primeiros dias do período de
inscrição, satisfeitas as exigências do item 5.
2.3. Não serão recebidas inscrições por via postal ou internet.
3. CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO
3.1. Poderão inscrever-se graduados em Ciências Biológicas
que tenham, no mínimo, título de Mestre. A qualificação necessária à inscrição para o concurso será demonstrada por estudos,
em nível de graduação, na área do conhecimento à qual se integra a disciplina ou conjunto de disciplinas objeto do concurso.
3.1.1. Os diplomas de graduação com validade nacional
ou os obtidos no exterior serão aceitos para fins de inscrição;
3.1.1.1. Os diplomas de graduação obtidos no exterior
deverão estar revalidados por Universidades Públicas, atendendo os termos do artigo 48 da Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional – LDB nº 9.394/1996;
3.1.2. Os diplomas de Mestrado e de Doutorado serão
aceitos, quando obtidos em cursos de pós-graduação recomendados pela CAPES e autorizados pelo Conselho Nacional de
Educação (CNE);
3.1.3. Os diplomas de Mestrado e de Doutorado obtidos no
exterior serão aceitos, desde que estejam reconhecidos e registrados por universidades que possuam cursos de pós-graduação
recomendados pela CAPES e autorizados pelo Conselho Nacional de Educação (CNE).
3.2. Outras exigências quanto à formação e a experiência.
(SE HOUVEREM, deverão ser motivadas por razões técnicas e
objetivas, desde que guardem pertinência com a função a ser
exercida e se mostrem razoáveis sob o ponto de vista jurídico).
3.3. O candidato estrangeiro poderá inscrever-se no concurso público com passaporte, entretanto, por ocasião da
contratação deverá apresentar a cédula de identidade com visto
temporário com prazo de validade compatível. Caso ainda não
possua, deverá apresentar no prazo de 30 dias, cópia simples do
protocolo do pedido do visto temporário.
3.4. Não registrar antecedentes criminais.
3.5. Estar com o CPF regularizado.
4. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A INSCRIÇÃO
4.1. Requerimento dirigido ao Diretor da Unidade, indicando
nome completo, número da cédula de identidade, data de nascimento, filiação, naturalidade, estado civil, residência, profissão e
endereço eletrônico, instruindo-o com os seguintes documentos,
cópias simples:
4.1.1. cédula de identidade e no caso de candidato estrangeiro: cédula de identidade de estrangeiro com visto temporário
e na falta desta, o passaporte;
4.1.2. comprovante de estar em dia com as obrigações
militares, quando do sexo masculino;
4.1.3. comprovante de estar quite com a Justiça Eleitoral;
4.1.4. comprovante de graduação em Ciências Biológicas,
bem como de ser portador do título de Mestre ou cópia da ata
de defesa da tese, condicionada a apresentação do título homologado, na ocasião da contratação.
4.2. Os candidatos deverão apresentar comprovante de
recolhimento da taxa de inscrição, no valor de R$ 79,00, efetuado na Seção Técnica de Finanças.
4.3. Curriculum Lattes das atividades realizadas, em 3 vias,
sendo uma delas devidamente documentada (inclusive com o
histórico escolar - graduação e pós-graduação do candidato)
no qual sejam indicados os trabalhos publicados e todas as
demais informações que permitam cabal avaliação do mérito
do candidato.
4.4. No caso de inscrição por procuração devem ser apresentados os documentos de mandato, de identidade do procurador e cópia simples daqueles relacionados nos itens 4.1. ao 4.3.
4.5. O candidato estrangeiro fica dispensado das exigências
contidas nos subitens 4.1.2 e 4.1.3.
Obs: Os modelos de requerimento e de declarações a serem
preenchidos e assinados pelo candidato para fins de inscrição
estarão disponíveis no local das inscrições.
5. REDUÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO – LEI 12.782/2007
5.1. A redução do valor da taxa de inscrição, correspondente
a 50% (cinquenta por cento), será concedida aos candidatos
interessados que atendam, CUMULATIVAMENTE, os seguintes
requisitos:
I - sejam estudantes, assim considerados os que se encontrem regularmente matriculados em curso superior, em nível de
graduação ou pós-graduação.
II - percebam remuneração, mensal, inferior a 02 (dois)
salários mínimos, ou estejam desempregados.
5.2. A concessão da redução ficará condicionada à apresentação, pelo candidato, no ato da inscrição:
I - quanto à comprovação da condição de estudante, de um
dos seguintes documentos:
a) certidão ou declaração, expedida por instituição de ensino pública ou privada;
b) carteira de identidade estudantil ou documento similar,
expedido por instituição de ensino pública ou privada, ou por
entidade de representação discente;
II - quanto às circunstâncias previstas no inciso II do item
5.1. deste Edital:
a) comprovante de renda, ou de declaração, por escrito, da
condição de desempregado.
OBS: O candidato deverá apresentar os documentos originais bem como as respectivas cópias para conferência e entrega
das mesmas, para posterior análise. As cópias apresentadas não
serão devolvidas.
5.3. O candidato que tiver interesse na redução da taxa de inscrição, deverá se inscrever nos dois primeiros dias do período de inscrição.
5.4. O recebimento dos documentos comprobatórios será
procedido pela Seção Técnica de Comunicações da Unidade,
após verificação da autenticidade da documentação apresentada, serão encaminhados à Seção Técnica de Desenvolvimento
e Administração de Recursos Humanos - STDARH para análise.
5.5. O deferimento ou indeferimento das solicitações de
redução de taxa de inscrição será disponibilizado na STDARH
quando das inscrições e, no caso de indeferimento, o prazo
para interposição de recurso será de 3 dias contando a data
de divulgação.
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6. DEFERIMENTO E INDEFERIMENTO DE INSCRIÇÕES
6.1. Será publicada, no DOE, a relação dos candidatos que
tiveram suas inscrições indeferidas por não se enquadrarem nas
exigências estabelecidas no presente edital.
6.2. O candidato poderá requerer, no prazo de 2 dias úteis,
contados da data da publicação a que se refere o item anterior,
reconsideração quanto ao indeferimento de sua inscrição, que
será apreciada pela Congregação no prazo máximo de 5 dias
úteis, contados a partir do prazo final de recurso.
7. PROVAS, AVALIAÇÃO E JULGAMENTO
7.1. O concurso constará de:
7.1.1. Prova de títulos (peso 2)
7.2.2. Prova Didática (peso 1)
8. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
8.1. Prova de títulos (peso 2)
- Formação e títulos acadêmicos (até 2 pontos);
- Atividade Didática (até 2 pontos);
- Atividade Científica (até 2 pontos);
- Experiência Profissional (até 2 pontos);
- Outras atividades (publicações, participação em congressos, cursos de pós-graduação (até 2 pontos).
8.2. Prova Didática (peso 1)
- Organização e adequação ao tema proposto (até 2,5
pontos);
- Coerência e clareza na exposição do tema (até 2,5 pontos);
- Uso adequado dos recursos didáticos utilizados (até 2,5
pontos);
- Uso adequado do tempo disponível para aula (até 2,5
pontos);
8.3. - A Prova Didática consistirá de aula teórica em nível de
graduação, com duração de no mínimo 40 minutos e no máximo
de 60 minutos, cujo ponto será sorteado, na presença dos candidatos, com 24 horas de antecedência, de uma lista de pontos
organizada pela Comissão Examinadora a partir do programa do
concurso conforme segue.
8.4. O data do sorteio do ponto da Prova Didática será definido a posteriori sendo a convocação publicada no DOE, Seção
I, com 5 dias de antecedência.
9. HABILITAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO E DESEMPATE
9.1. Serão considerados aprovados os candidatos que obtiverem média igual ou superior a 7, com pelo menos 2 membros
da banca examinadora.
9.2. A ordem de classificação dos candidatos aprovados
será estabelecida em função da maior média final obtida.
9.3. Em caso de igualdade da pontuação final, serão aplicados, sucessivamente, os seguintes critérios de desempate:
- - com idade igual ou superior a 60 anos, nos termos da
Lei Federal 10.741/2003, entre si e frente aos demais, sendo que
será dada preferência ao de idade mais elevada;
- - melhor média na Prova Didática;
- - melhor pontuação na Prova de Títulos;
- - mais idoso entre aqueles com idade inferior a 60 anos.
10. CONTRATAÇÃO
10.1. O candidato classificado em primeiro lugar será contratado, em 12 horas semanais de trabalho, sob o regime jurídico
da CLT e legislação complementar.
10.2. O contrato de trabalho poderá ser prorrogado, uma
única vez, por igual período, mediante autorização do Reitor.
11. DISPOSIÇÕES GERAIS:
11.1. O resultado final do concurso será publicado no Diário
Oficial do Estado - DOE - Poder Executivo - Seção I.
11.2. Caberá recurso à Congregação, sob os aspectos formal
e legal, no prazo de 3 dias úteis, contados da data de publicação
do resultado final do concurso. A Congregação terá o prazo de 5
dias úteis para responder o recurso impetrado, a contar do prazo
final para recurso.
11.3. O resultado final do concurso público será homologado pela Congregação da Unidade Universitária.
11.4. Será eliminado do concurso público o candidato que
não comparecer na sala ou local de sorteio/prova no horário
estabelecido.
11.5. A validade deste concurso será a partir da data de
publicação no DOE da homologação até o final do semestre
letivo.
11.6. Não haverá devolução de importância paga, ainda que
maior ou em duplicidade, nem isenção total de pagamento do
valor da taxa de inscrição, seja qual for o motivo alegado, exceto
nos casos em que o concurso público não se realizar.
11.7. É de responsabilidade do candidato, acompanhar
todas as publicações no DOE, referente ao presente concurso.
11.8. O currículo documentado ficará à disposição dos candidatos durante o prazo de validade deste concurso. Após este
prazo, se não retirado, será descartado.
11.9. Os questionamentos relativos a casos omissos ou
duvidosos serão julgados pela Comissão Examinadora ou Administração da Unidade.
11.10. A inscrição implicará no conhecimento deste Edital e
no compromisso de aceitação das condições do concurso, aqui
estabelecidas.
11.11. O candidato será responsável por qualquer erro,
omissão e pelas informações prestadas no ato da inscrição.
11.12. O candidato que prestar declaração falsa, inexata
ou, ainda, que não satisfaça a todas as condições estabelecidas
neste Edital, terá sua inscrição cancelada, e em consequência,
anulados todos os atos dela decorrentes, mesmo que aprovado
e que o seja constatado posteriormente.
11.13. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais atualizações ou retificações, enquanto não consumada à providência
ou evento que lhes disser respeito, circunstância que será mencionada em Edital ou Aviso a ser publicado no DOE.
PROGRAMA:
1. - Conteúdos de ciências e sua adequação a alunos de
diferentes níveis escolares;
2. - Atividades práticas no ensino de ciências;
3. - Debates atuais sobre formação de professores: implicações para as áreas de didática especial e metodologia do ensino;
4. - O saber e o saber fazer dos professores de ciências e
biologia;
5. - História da Ciência e o ensino de ciências e biologia;
6. - Relações CTSA e o ensino de ciências e biologia;
7. - Filosofia da ciência e o ensino de ciências e biologia;
8. - Avanços recentes da pesquisa em ensino de ciências e
sua contribuição para a educação escolar;
9. - O estágio na formação inicial de professores de ciências
e biologia;
10. - O ensino de ciências e biologia em espaços não
formais.
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(Proc. 480/2015 - FC/C.Bauru)
EDITAL Nº 036/2015 - STDARH/FC - HOMOLOGAÇÃO
A Diretora da Faculdade de Ciências do Campus de Bauru
HOMOLOGA “ad referendum” da Douta Congregação, o Resultado Final do Concurso Público (Edital de Abertura de Inscrições
nº 015/2015 - STDARH/FC) para contratação emergencial de 1
Professor Substituto, junto ao Departamento de Matemática, no
conjunto das disciplinas “Geometria Analítica e Álgebra Linear”
e “Cálculo Vetorial e Geometria Analítica”, conforme Edital de
Resultado Final nº 020/2015- STDARH/FC.
(Proc. 1583/2014 - FC/C.Bauru)

CAMPUS DE BOTUCATU
Faculdade de Ciências Agronômicas
EDITAL Nº 46/2015-STDARH–FCA-CB
CONVOCAÇÃO PARA AS PROVAS
O Diretor da Faculdade de Ciências Agronômicas – UNESP
– Câmpus de Botucatu, por meio da Seção Técnica de Desenvolvimento e Administração de Recursos Humanos, CONVOCA os
candidatos abaixo relacionados, inscritos no Concurso Público
de Provas e Títulos para contratação de 1 (um) PROFESSOR

SUBSTITUTO, por prazo determinado, em caráter emergencial
para atender excepcional interesse público, no período relativo
ao 1º semestre letivo de 2015, e pelo prazo máximo de 5 meses,
em 12 (doze) horas semanais de trabalho, sob o regime jurídico
da CLT e legislação complementar, no conjunto de disciplinas:
Plantas Ornamentais e Paisagismo; Floricultura; Arborização
Urbana; Cultivo em Ambiente Protegido; Paisagismo, junto ao
Departamento de Horticultura da Faculdade de Ciências Agronômicas do Câmpus de Botucatu (Edital nº 39/2015- STDARH
– FCA - Abertura de Inscrições), para as provas, que serão realizadas a partir de 25/03/2015, com início às 08:30 horas, na Sala
de Aula do Prédio de Plantas Medicinais do Departamento de
Horticultura da Faculdade de Ciências Agronômicas da UNESP –
Câmpus de Botucatu, sito à Rua José Barbosa de Barros, 1780,
Fazenda Experimental Lageado, no município de Botucatu - SP.
O não comparecimento do candidato às 08:30 horas do dia
25/03/2015, implicará na desistência de sua participação do
Concurso Público.(Processo 319/2015-FCA-CB).
Candidatos convocados: Nº de inscrição – Nome – RG:
1 – Marcos Vieira Ferraz, RG 23.559.038-1;
2 – Bruno Trevenzoli Favero, RG 32.369.465-2;
3 – Caroline de Moura D’Andrea Mateus, RG 33.208.645-8.

Faculdade de Medicina
UNESP - CÂMPUS DE BOTUCATU
FACULDADE DE MEDICINA
EDITAL Nº 05/2015 - FMB/DTA-STA
CONVOCAÇÃO PARA AS PROVAS
A Diretora da Faculdade de Medicina de Botucatu CONVOCA a candidata abaixo relacionada para as provas do concurso
público de provas e títulos para provimento de 01 (um) cargo
de Professor Titular, na disciplina de “Tópicos em Epidemiologia
Clínica”, junto ao Departamento de Pediatria da Faculdade de
Medicina, que serão realizadas no dia 20 de março de 2015, com
início às 09h:30min, no Salão Nobre da FMB.
Nome da candidata – RG.
Claudia Saad Magalhães – 6.758.495-0
(Proc. 1404/2014)

CAMPUS DE GUARATINGUETÁ
Faculdade de Engenharia
CÂMPUS DE GUARATINGUETÁ
FACULDADE DE ENGENHARIA
RETIFICAÇÃO DO DOE DE 05/03/2015 – PÁGS. 193/194
CONCURSO PÚBLICO Nº 034/2015-FEG/STDARH
No Edital de Abertura de Inscrições leia-se o abaixo e não
como constou:
1 - A PROVA OBJETIVA será realizada no domingo, dia
29/03/2015, às 9horas, nas salas de aula da Faculdade de Engenharia de Guaratinguetá, sito Av. Dr. Ariberto Pereira da Cunha,
nº 333, Guaratinguetá-SP. (Proc. 548/2014)

CAMPUS DE MARÍLIA
Faculdade de Filosofia e Ciências
CAMPUS DE MARÍLIA
Faculdade de Filosofia e Ciências
EDITAL Nº 062/2015-STDARH-RESULTADO FINAL
O Diretor da Faculdade de Filosofia e Ciências da UNESP
– Campus de Marília, por meio da área de Recursos Humanos,
torna público o resultado final do concurso público para contratação em caráter emergencial, de 1 (um) Professor Substituto,
em jornada de 12 horas semanais de trabalho, graduado, com
titulação mínima de Mestre, para o período relativo ao 1º
semestre letivo de 2015, e pelo prazo máximo de 05 meses, CLT
e legislação complementar, junto ao Departamento de Ciências
Políticas e Econômicas, nas disciplinas “Teoria Política Moderna”
e “Metodologia e Seminário de Pesquisa em Relações Internacionais”, conforme segue:
CANDIDATOS HABILITADOS:
NOME - RG. nº
EDNA APARECIDA DA SILVA – 19.782.907-7-SSP-SP
EXAMINADOR / ANÁLISE CURRICULAR (PESO 2) / DIDÁTICA
(PESO 1) / MÉDIA PONDERADA
Dr. Rafael Salatini de Almeida / 15,0 / 10,0 / 8,33
Dr. Rodrigo Duarte Fernandes dos Passos / 15,0 / 10,0 / 8,33
Dr. Anderson Deo / 15,0 / 9,5 / 8,16
MÉDIA FINAL / CLASSIFICAÇÃO: 8,27 / 1º
NATÁLIA SCARTEZINI RODRIGUES – 43.688.785-X-SSP-SP
EXAMINADOR / ANÁLISE CURRICULAR (PESO 2) / DIDÁTICA
(PESO 1) / MÉDIA PONDERADA
Dr. Rafael Salatini de Almeida / 15,5 / 6,0 / 7,16
Dr. Rodrigo Duarte Fernandes dos Passos / 15,5 / 4,5 / 6,66
Dr. Anderson Deo / 15,5 / 7,75 / 7,75
MÉDIA FINAL / CLASSIFICAÇÃO: 7,19 / 2º
CANDIDATO INABILITADO:
RG. nº
33.076.082-8-SSP-SP
EXAMINADOR / ANÁLISE CURRICULAR (PESO 2) / DIDÁTICA
(PESO 1) / MÉDIA PONDERADA
Dr. Rafael Salatini de Almeida / 14,0 / 5,0 / 6,33
Dr. Rodrigo Duarte Fernandes dos Passos / 14,0 / 3,0 / 5,66
Dr. Anderson Deo / 14,0 / 3,5 / 5,83
MÉDIA FINAL: 5,94
CANDIDATOS AUSENTES:
NOME – RG. nº
GILBERTO FERNANDES DA COSTA – 54.620.589-6-SSP/SP
SERGIO ROBERTO URBANEJA DE BRITO – 28.709.843-6SSP/SP
BRUNO VICENTE LIPPE – 43.576.741-0-SSP/SP
Caberá recurso à Congregação no prazo de 03 (três) dias
úteis a contar desta publicação.
(Processo nº 167/2015-CM)
UNESP
CÂMPUS DE MARÍLIA
FACULDADE DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS
COMUNICADO DE CANCELAMENTO
Fica CANCELADO o Concurso Público objeto do Edital nº
021/2015-STDARH, publicado no DOE de 29/01/2015, para
contratação de 01 (um) Professor Substituto, por prazo determinado, em caráter emergencial para atender excepcional
interesse público, para o período relativo ao 2º semestre letivo
de 2014, em jornada de 12 horas semanais de trabalho, graduado – Referência MS-1, sob o regime jurídico da CLT e Legislação
Complementar, no conjunto de disciplinas “Preservação Digital”,
“Sistemas de Gerenciamento Automático em Unidades de
Informação” e “Sistema Integrado de Gestão”, junto ao Departamento de Ciência da Informação, da Faculdade de Filosofia e
Ciências do Campus de Marília-UNESP, por não haver tempo
hábil para contratação.(Proc. 1129/2014-CM)

CAMPUS DE PRESIDENTE PRUDENTE
Faculdade de Ciências e Tecnologia
CONCURSO PÚBLICO Nº 11/2015
RETIFICAÇÃO DO DOE DE 7-3-2015, PÁG. 155, SEÇÃO I.
No Edital 42/2015 – CONVOCAÇÃO PARA PROVAS do
concurso público de Provas e Títulos para contratação de 01
(um) PROFESSOR SUBSTITUTO, por prazo determinado, em
caráter emergencial para atender excepcional interesse público,
no período relativo ao 1º semestre letivo de 2015 e pelo prazo
máximo de 5 meses, em 12 horas semanais de trabalho, sob o
regime jurídico da CLT e legislação complementar, no conjunto
de disciplinas: “GEOMETRIA ANALÍTICA E ÁLGEBRA LINEAR;
CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II; MATEMÁTICA DISCRETA”, junto ao Departamento de Matemática e Computação da
Faculdade de Ciências e Tecnologia do Câmpus de Presidente
Prudente. Onde se lê: MARILIA DAVOLI MOREIRA / 41.389.4927. Leia-se: MARILIA DAVOLI MOREIRA LOPES / 41.389.492-7.
(Processo 2690/2014)

São Paulo, 125 (50) – 175
CONCURSO PÚBLICO Nº 12/2015
EDITAL Nº 64/2015 - RESULTADO DAS PROVAS
O Diretor da Faculdade de Ciências e Tecnologia da UNESP
– Campus de Presidente Prudente torna público o RESULTADO
FINAL do concurso público de Provas e Títulos para contratação
de 01 (um) PROFESSOR SUBSTITUTO, por prazo determinado, em
caráter emergencial para atender excepcional interesse público,
no período relativo ao 1º semestre letivo de 2015 e pelo prazo
máximo de 5 meses, em 12 horas semanais de trabalho, sob o
regime jurídico da CLT e legislação complementar, no conjunto
de disciplinas: “CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I; EQUAÇÕES DIFERENCIAIS ORDINÁRIAS”, junto ao Departamento de
Matemática e Computação (Edital 13/2015 - Abertura de Inscrições), realizado nos dias 11 e 12 de março de 2015.
CANDIDATOS APROVADOS
Classificação/Nome/RG/Média Análise Curricular(peso2)/
Média Prova Didática(peso1)/Nota Final
1o. / CLAUDIO DE LIMA MENEZES / 40.091.494-3 / 9,0 /
9,2 / 9,1
2o. / JONAS ANTONIO PADOVANI EDERLI / 43.585.791-5 /
7,5 / 8,5 / 7,8
3o. / LUCIANO PEREIRA DA SILVA / 9.864.566-7 / 8,0 /
5,0 / 7,0
Os candidatos inscritos portador do RG. 34.588.225-8 e RG.
44.736.499-6, não compareceram para a realização das provas
e foram eliminados do concurso.
Caberá recurso à Congregação, sob os aspectos formal
e legal, no prazo de 03 (três) dias úteis, contados da data de
publicação do resultado final do concurso.
(Proc. 2691/2014-FCT)
CONCURSO PÚBLICO Nº 15/2015
EDITAL Nº 62/2015 - RESULTADO DAS PROVAS
O Diretor da Faculdade de Ciências e Tecnologia da UNESP
– Campus de Presidente Prudente torna público o RESULTADO
FINAL do concurso público de Provas e Títulos para contratação
de 01 (um) PROFESSOR SUBSTITUTO, por prazo determinado, em
caráter emergencial para atender excepcional interesse público,
no período relativo ao 1º semestre letivo de 2015 e pelo prazo
máximo de 5 meses, em 12 horas semanais de trabalho, sob o
regime jurídico da CLT e legislação complementar, no conjunto
de disciplinas: “REDES DE COMPUTADORES I; REDES DE COMPUTADORES II; ALGORITMOS E TÉCNICAS DE PROGRAMAÇÃO”,
junto ao Departamento de Matemática e Computação (Edital
16/2015 - Abertura de Inscrições), realizado nos dias 11 e 12
de março de 2015.
CANDIDATO APROVADO
Classificação/Nome/RG/Média Análise Curricular(peso2)/
Média Prova Didática(peso1)/Nota Final
1º / HELTON MOLINA SAPIA / 19.386.088 / 7,2 / 8,2 / 7,53
Caberá recurso à Congregação, sob os aspectos formal
e legal, no prazo de 03 (três) dias úteis, contados da data de
publicação do resultado final do concurso.
(Proc. 2695/2014-FCT)

CAMPUS DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Instituto de Ciência e Tecnologia
Edital 059/2015-CSJC
Tornando público o resultado final do concurso público
de títulos e provas para preenchimento de um (01) emprego
público de Professor Assistente Doutor, em RDIDP, sob o regime
da CLT e legislação complementar, no Conjunto de Disciplinas
“Resistência de Materiais” e “Termodinâmica”, junto ao Departamento de ENGENHARIA AMBIENTAL, realizado nos dias 12 e
13/03/2015, a saber:
Candidato Aprovado
Nome do Candidato – RG – Notas – Média Final – Classificação
Marcos Yutaka Shiino – 30264218-3 - Prof.Adj. Fernando
Luiz de Campos Carvalho-Prova de Títulos= 7,40; Prova Escrita=
6,50; Prova Didática= 7,30; Prof.Dr. Eduardo Antonelli-Prova de
Títulos= 7,70; Prova Escrita= 7,20; Prova Didática= 6,60; Prof.Dr.
Maurício Araujo Zanardi-Prova de Títulos= 7,70; Prova Escrita=
7,00; Prova Didática= 6,60; Média Final= 7,20 – 1º
Marcelo Strozi Cilla: Prof.Adj. Fernando Luiz de Campos
Carvalho-Prova de Títulos= 7,10; Prova Escrita= 5,70; Prova
Didática= 7,70; Prof.Dr. Eduardo Antonelli-Prova de Títulos=
7,20; Prova Escrita= 6,30; Prova Didática= 7,60; Prof.Dr. Maurício Araujo Zanardi-Prova de Títulos= 7,30; Prova Escrita= 6,10;
Prova Didática= 7,30; Média Final= 7,00 – 2º
Do resultado acima, caberá recurso à Congregação, sob
os aspectos legal e formal, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a
contar da publicação do presente edital.
(Proc. 619/2014-CSJC)

CAMPUS DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
Instituto de Biociências, Letras e Ciências
Exatas
Edital n° 067/2015-CSJRP – Proc. 0514/2012-CSJRP - CONVOCAÇÃO
A Seção Técnica de Desenvolvimento e Administração de
Recursos Humanos do Instituto de Biociências, Letras e Ciências
Exatas da UNESP Campus de São José do Rio Preto, CONVOCA,
a candidata abaixo relacionada, habilitada no concurso público
de provas e títulos para contratação de 01 (um) PROFESSOR
ASSISTENTE DOUTOR, no regime jurídico da CLT e LC, em Regime de Dedicação Integral à Docência e à Pesquisa, lotado no
Departamento de Matemática deste Instituto, no conjunto de
disciplinas “Geometria Analítica e Vetores” e “Álgebra Linear”,
para comparecer no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da
data da publicação deste Edital, junto a esta Seção, sito à Rua
Cristóvão Colombo, 2265, Jardim Nazareth, para anuência à
contratação e apresentação dos documentos comprobatórios
das condições exigidas no Edital nº 072/2014-CSJRP - Abertura
de Inscrições, munida de:
1 – Original e fotocópia da (o):
. Registro Nacional de Estrangeiro (RNE) e Visto Permanente;
. CPF regularizado;
. Certidão de nascimento ou casamento, quando for o caso;
. Comprovante de inscrição no PIS ou PASEP;
. Comprovante de ser graduado em curso superior, bem
como de ser portador do título de Doutor na área de Matemática
ou áreas afins.
2 – Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS);
3 – 4 fotos 3x4 iguais e recentes;
O não comparecimento da candidata no prazo acima estabelecido, bem como a desistência à contratação, ou, consultada
e contratada deixar de entrar em exercício no prazo regulamentar, terá exaurido os direitos decorrentes de sua habilitação no
concurso.
CLASSIFICAÇÃO - NOME – RNE:
1° - NGUYEN THI BICH THUY – G024351X.

CAMPUS DE SÃO PAULO
Instituto de Artes
CÂMPUS DE SÃO PAULO
Instituto de Artes
Edital nº 68/2015
Homologação de Resultado Final de Concurso Público de
Professor Substituto, em caráter emergencial
A Congregação do Instituto de Artes do Câmpus de São
Paulo, em 13/03/2015, homologou o RESULTADO FINAL do Concurso Público para contratação, em caráter emergencial, sob o
regime jurídico da CLT e Legislação Complementar, em 12 horas
de trabalho semanal, junto ao Departamento de Artes Cênicas,
Educação e Fundamentos da Comunicação, no conjunto das
disciplinas: Prática de Ensino II; Prática de Ensino: Fundamentos
do Ensino e da Arte; Prática de Ensino em Artes Cênicas; TeatroEducação: Pedagogias do Teatro, realizado no dia 03/03/2015,
na seguinte conformidade:

A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA garante a autenticidade deste documento
quando visualizado diretamente no portal www.imprensaoficial.com.br
terça-feira, 17 de março de 2015 às 02:38:31.

