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EDITAL Nº 40, DE 16 DE JULHO DE 2004 
O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO, usando das atribuições legais e 
estatutárias e considerando o que dispõe a Portaria nº 4098 de 30/12/2003, torna público que estarão 
abertas a portadores do Título de Mestre e Doutor, as inscrições para o processo seletivo simplificado de 
Professor de Ensino Superior, destinado ao provimento de 21 (vinte e uma) vagas, na Classe de Professor 
Adjunto Substituto e Professor Assistente Substituto, nível 1, em regime de trabalho de 20 horas 
semanais, em conformidade com a Lei nº 8.745 de 09 de dezembro de 1993 e suas posteriores alterações, 
não cabendo a nenhum candidato alegar desconhecimento dos citados expedientes, conforme dados 
abaixo: 
 

 

 

 
I - INSCRIÇÃO 1. Período: 19.07.2004 a 30.07.2004 
2. Local/horário: Departamento de Recursos Humanos Divisão de Recrutamento e Seleção de segunda a 
sexta-feira, no horário das 10:00 ás 16:00 horas (horário bancário), Rua Botucatu, nº 740 - 4º andar, Vila 
Clementino. 
3. Taxa de inscrição: Prof. Adjunto R$ 21,00, Prof. Assistente - R$ 16,00, que deverá ser depositada no 
Banco do Brasil (Banco 001) em favor da Agência nº 602-1, conta nº 170.500-8, Código Identificador 
15303115250095-5. 
4. Documentação: 
- Requerimento dirigido ao Reitor da UNIFESP, especificando a vaga pretendida; 
- Documento Oficial de Identidade (apresentação); 
- Passaporte atualizado, com o visto permanente, para estrangeiros; 



- Declaração firmada pelo candidato sob as penas da lei de que possui os documentos comprobatórios das 
condições legais exigidas para inscrição; 
- Diploma de graduação e títulos exigidos expedido por Instituição de Ensino Superior Nacional ou por 
Universidade Estrangeira, registrado e revalidado. 
- Prova de quitação com o serviço militar, para candidatos do sexo masculino; 
- Experiência em Ensino de Graduação comprovada. 
- Memorial circunstanciado em 03 (três) cópias, com indicação dos trabalhos publicados, atividades 
realizadas em matéria relacionada ao cargo em concurso e demais dados que possam ser úteis a avaliação 
da Banca Examinadora. 
- 01 (uma) via dos trabalhos publicados; 
- 01 (uma) via dos documentos comprobatórios das atividades mencionadas no memorial;  
- Comprovante de recolhimento da taxa de inscrição. 
- A taxa de inscrição uma vez paga, não será restituída. 
5. A inscrição poderá ser realizada pessoalmente, ou por intermédio de procurador mediante apresentação 
de procuração por instrumento público ou particular. 
6. Não será admitida a apresentação ou remessa de qualquer documento para ser anexado ao pedido de 
inscrição, após o término do prazo das inscrições. 
7. No ato da inscrição o candidato receberá, cópias do Edital, Resolução nº 02 do Conselho Universitário 
e da relação dos temas relacionados a área específica de conhecimento. 
II - REALIZAÇÃO DAS PROVAS 
O concurso constará de: Exame de Títulos (peso 4), Prova Prática (peso 3) e Prova Didática (peso 3). 
Prova de Títulos: Esta prova ocorrerá para todas as áreas. 
Prova Didática nas Disciplinas/Áreas: Biologia Molecular, Centro de Desenvolvimento do Ensino 
Superior em Saúde, Urologia, Enfermagem na Saúde do Adulto Institucionalizado, Enfermagem 
Psiquiátrica, Enfermagem Pediátrica, Enfermagem Obstétrica, Administração Aplicada á Enfermagem, 
Disc. de Fisiologia Renal e Termometabologia, Distúrbios da Comunicação Humana, Distúrbios da 
Audição, Nutrição, Oftalmologia. 
Será realizada em público com duração recomendável em torno de 50 a 60 minutos e versará sobre um 
tema de escolha do candidato, dentre os assuntos encaminhados pelos Departamentos. 
Prova Prática: 
Disc. de Biologia Molecular: Constará de uma entrevista com os candidatos. 
Centro Alfa de Atendimento: Constará de avaliação do conhecimento e a habilidade do candidato no uso 
de ferramentas de informática no ensino e Entrevista. 
Disc. de Fisiologia Renal e Termometabologia: Constará de demonstração teórico-prática no Laboratório 
de Termometabologia da Disciplina. 
Disc. de Oftalmologia: Constará de entrevista. 
Disc. de Distúrbios Visuais Funcionais: Constará de entrevista. 
Será considerado inabilitado o candidato cuja média aritmética em qualquer prova, apurada no conjunto 
dos examinadores, for inferior a 7,0 (sete). 
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