
41. Os documentos deverão estar em perfeitas condições
de forma a permitir a identificação do candidato com clareza.

42. Não será permitido o ingresso do candidato à sala de
prova:

42.1. sem a apresentação de um dos documentos hábeis
de identificação definidos no item 40;

42.2. após o horário estabelecido.
43. O candidato será eliminado do concurso quando:
43.1. ausentar-se da sala de prova sem o acompanhamen-

to do fiscal ou antes de decorridos trinta minutos do início da
prova;

43.2. durante a realização da prova for surpreendido em
comunicação com outro, verbalmente, por escrito ou qualquer
outra forma, bem como utilizando-se de livros ou apontamen-
tos, impressos, calculadoras, pagers, telefones celulares, ou
qualquer outro meio eletrônico;

43.3. não devolver integralmente o material recebido;
43.4. perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos.
44. Não haverá segunda chamada ou repetição de provas,

seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso ou a
ausência do candidato.

45. Concluída a avaliação das provas as notas obtidas
pelos candidatos serão publicadas no Diário Oficial do Estado
ou pela Internet no site htpp://www.imesp.com.br.

46. O candidato poderá apresentar pedido de revisão de
notas ao Superintendente do HCFMUSP, no prazo de 3 (três)
dias úteis, a contar da data da publicação das notas das provas
no Diário Oficial do Estado.

47. O pedido de revisão de notas apresentado fora do
prazo estabelecido no item anterior não será aceito seja qual
for o motivo alegado.

48. A decisão do pedido de revisão de notas será publica-
da no Diário Oficial do Estado.

49. Esgotado o prazo previsto no item anterior será publi-
cado no Diário Oficial do Estado, o resultado final do concurso
com a indicação do número de inscrição, nome do candidato,
número do RG, nota obtida na prova escrita, nota obtida na
prova prática-oral, média e a classificação. 

DOS RECURSOS
50. Realizadas as provas do concurso público, terá o can-

didato prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da data da reali-
zação da prova, para apresentar recurso.

51. O recurso interposto fora do prazo estabelecido no item
anterior não será aceito seja qual for o motivo alegado.

52. A matéria do recurso será restrita à alegação de irre-
gularidade insanável ou de preterição de formalidade essencial
e não terá efeito suspensivo.

53. O recurso, devidamente instruído, deverá ser dirigido
ao Superintendente do HCFMUSP.

54. O Superintendente deverá proferir decisão fundamen-
tada sobre o assunto, no prazo de 20 (vinte) dias, a contar da
data do protocolamento do recurso, com a determinação, se for
o caso, da anulação parcial ou total do concurso público.

55. A decisão do recurso será publicada no Diário Oficial do
Estado.

DA ADMISSÃO
56. A Divisão de Recursos Humanos, por meio do Serviço

de Recrutamento, Seleção e Movimentação de Pessoal, convo-
cará, através da publicação no Diário Oficial do Estado, os can-
didatos para a contratação, respeitada sempre a ordem rigoro-
sa de classificação do resultado final.

57. O candidato terá exaurido os direitos decorrentes de
sua habilitação no concurso público, para efeito de ingresso,
quando se recusar expressamente à contratação ou deixar de
atender ao disposto no item anterior.

58. O HCFMUSP reserva-se o direito de não admitir o can-
didato que já tenha sido seu servidor e que tenha tido seu con-
trato de trabalho rescindido.

59. Os candidatos convocados na forma do item 56 serão
submetidos a exame médico a ser realizado pelo Serviço de
Assistência Medica e Social aos Servidores - SAMSS do
HCFMUSP e somente serão admitidos aqueles que forem consi-
derados aptos para a função-atividade.

60. Os candidatos que forem considerados aptos pelo
SAMSS, serão admitidos sob o regime da CLT por prazo deter-
minado de 90 (noventa) dias para prestar serviços essenciais no
HCFMUSP, de acordo com as escalas de serviço e dentro dos
horários determinados que poderão variar entre diurno, notur-
no e misto ou na forma de revezamento.

61. Os candidatos admitidos, após treinamento e avaliação
de desempenho do período experimental de 90 (noventa) dias
considerada satisfatória terão seus contratos de trabalho trans-
formados em contrato por tempo indeterminado. 

62. Os candidatos que já exercem cargo ou função no ser-
viço público em geral poderão ser contratados após consulta ao
Grupo de Análise de Acumulação de Cargos do HCFMUSP e
publicação de parecer favorável desse Grupo no Diário Oficial
do Estado.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
63. A inexatidão das afirmativas ou irregularidades de

documentos ainda que verificadas posteriormente, eliminarão o
candidato do concurso público, anulando-se todos os atos
decorrentes da inscrição.

64. A inscrição implicará no conhecimento das presentes
instruções e no compromisso da aceitação das condições do
concurso público aqui estabelecidas.

65. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de
Concursos Públicos, ouvidas as autoridades competentes.

PROGRAMA
1. MATEMÁTICA - as 4 operações básicas, porcentagem,

potenciação, equação de 1º. Grau, geometria, razão e propor-
ção

2. PORTUGUÊS - interpretação de texto, sinônimo, antôni-
mo, separação de sílabas, substantivos, pontuação, ortografia,
concordância verbal, pronomes, acentuação gráfica, singular e
plural

3. CIÊNCIAS - Sistemas Cardiovascular, Digestivo,
Reprodutor e Urinário, Meio Ambiente (solo, água e ar) e doen-
ças transmitidas pela água, solo e ar

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DE RIBEIRÃO PRETO

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DE RIBEIRÃO PRETO
EDITAL HCRP N.º 439/2008
CONVOCAÇÃO
Pelo presente, fica convocado o candidato classificado no

Concurso Público abaixo especificado a comparecer ao Centro
de Recursos Humanos do Hospital das Clínicas - Campus
Universitário - Monte Alegre em Ribeirão Preto - SP, no prazo
de 3 (três) dias, a contar da primeira publicação para manifes-
tar anuência sobre a admissão.

FUNÇÃO-ATIVIDADE CLASSIFICAÇÃO
OFICIAL ADMINISTRATIVO
Regina Helena Bellissimo 116º
O não comparecimento dentro do prazo acima estipulado

implicará como desistência do convocado.
HOSPITAL DAS CLÍNICAS DE RIBEIRÃO PRETO
EDITAL HCRP N.º 440/2008
CONVOCAÇÃO
Pelo presente, fica convocado o candidato classificado no

Concurso Público abaixo especificado a comparecer ao Centro
de Recursos Humanos do Hospital das Clínicas - Campus
Universitário - Monte Alegre em Ribeirão Preto - SP, no prazo
de 3 (três) dias, a contar da primeira publicação para manifes-
tar anuência sobre a admissão.

FUNÇÃO-ATIVIDADE CLASSIFICAÇÃO

MÉDICO NA ÁREA DE CIRURGIA VASCULAR E ENDOVAS-
CULAR

Marcelo Bellini Dalio 2º
O não comparecimento dentro do prazo acima estipulado

implicará como desistência do convocado.
HOSPITAL DAS CLÍNICAS DE RIBEIRÃO PRETO
DESPACHO DO DIRETOR DO SERVIÇO DE SELEÇÃO E

DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE 23/10/2008.
No processo HCRP n.º 11547/2008, em que é interessado

o Senhor TIAGO HENRIQUE ROSA, o qual solicitou revisão da
nota obtida na prova escrita do Concurso Público de AGENTE
ADMINISTRATIVO, feita a devida revisão pela Comissão
Elaboradora e Julgadora do referido Concurso Público (fls. 07),
fica mantida a mesma nota, ou seja 70,00 pontos.

No processo HCRP n.º 11510/2008, em que é interessada a
Senhora ALINE MILANI MATSUMOTO, a qual solicitou revisão
da nota obtida na prova escrita do Concurso Público de AGEN-
TE ADMINISTRATIVO, feita a devida revisão pela Comissão
Elaboradora e Julgadora do referido Concurso Público (fls. 07),
fica mantida a mesma nota, ou seja 72,00 pontos.

No processo HCRP n.º 11605/2008, em que é interessada a
Senhora ALINE FERNANDES COSTA, a qual solicitou revisão da
nota obtida na prova escrita do Concurso Público de AGENTE
ADMINISTRATIVO, feita a devida revisão pela Comissão
Elaboradora e Julgadora do referido Concurso Público (fls. 07),
fica mantida a mesma nota, ou seja 78,00 pontos.

No processo HCRP n.º 11604/2008, em que é interessada a
Senhora MARIA DE NAZARETH TEIXEIRA BARBEIRO, a qual
solicitou revisão da nota obtida na prova escrita do Concurso
Público de AGENTE ADMINISTRATIVO, feita a devida revisão
pela Comissão Elaboradora e Julgadora do referido Concurso
Público (fls. 07), fica mantida a mesma nota, ou seja 62,00 pon-
tos.

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DE RIBEIRÃO PRETO
DESPACHO DO DIRETOR DO SERVIÇO DE SELEÇÃO E

DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE 23/10/2008.
No processo HCRP n.º 11509/2008, em que é interessada a

Senhora TANEA REGINA CALDAS, a qual solicitou revisão da
nota obtida na prova escrita do Concurso Público de RECREA-
CIONISTA, feita a devida revisão pela Comissão Elaboradora e
Julgadora do referido Concurso Público (fls. 06), fica mantida a
mesma nota, ou seja 87,50 pontos.

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DE RIBEIRÃO PRETO
EDITAL HCRP N.º 441/2008
CONVOCAÇÃO
Pelo presente, fica convocado o candidato classificado no

Concurso Público abaixo especificado a comparecer ao Centro
de Recursos Humanos do Hospital das Clínicas - Campus
Universitário - Monte Alegre em Ribeirão Preto - SP, no prazo
de 3 (três) dias, a contar da primeira publicação para manifes-
tar anuência sobre a admissão.

FUNÇÃO-ATIVIDADE CLASSIFICAÇÃO
MÉDICO NA ÁREA DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA PARA

ATUAR NA ESPECIALIDADE DE UROGINECOLOGIA E CIRURGIA
GINECOLÓGICA E CIRURGIA RECONSTRUTIVA PÉLVICA.

Luiz Gustavo Oliveira Brito 2º
O não comparecimento dentro do prazo acima estipulado

implicará como desistência do convocado.

DESENVOLVIMENTO

CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO
TECNOLÓGICA PAULA SOUZA

RETIFICAÇÃO
FACULDADE DE TECNOLOGIA DE SOROCABA
NA RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 149/2008, DE ABERTURA

DE INSCRIÇÕES PARA CONCURSO PÚBLICO DOCENTE POR
TEMPO DETERMINADO PARA A FACULDADE DE TECNOLOGIA
DE SOROCABA, DO CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TEC-
NOLÓGICA PAULA SOUZA - PROCESSO CEETEPS Nº 2246/2006,
publicado no DOE de 10-01-2008, Seção I - página 98:

Onde se lê:
PROCESSO 2246/2008. 
Leia-se:
PROCESSO 2246/2006.
.*
ETEC AUGUSTO TORTOLERO ARAÚJO
PARAGUAÇU PAULISTA
Concurso Público de Docentes - Edital nº 039/02/2008 -

Processo nº 3352/2008.
DESPACHO DO DIRETOR DE ESCOLA TÉCNICA de

21/10/2008
O Diretor de Escola Técnica da ETEC AUGUSTO TORTOLE-

RO ARAÚJO, no uso das atribuições conferidas por meio da
Portaria CEETEPS-178, de 21, publicada no D.O.E. de
22/07/2008, HOMOLOGA o Concurso Público de Docentes, no
componente curricular: 1. História.

Considerando não ocorrência de Inscrições, ENCERRA no
componente curricular: 2. Sistemas de Utilidades e Energia.

.*
ETEC DE ILHA SOLTEIRA
ILHA SOLTEIRA
Concurso Público de Docentes - Edital nº 065/01/2008 -

Processo nº 3600/2008
EDITAL DE CONVOCAÇÃO nº 01
O Diretor de Escola Técnica da ETEC de Ilha Solteira, em

face da publicação da homologação do(s) certame(s) público(s)
no D.O.E. de 17/10/2008, CONVOCA o(s) candidato(s), abaixo
relacionado(s), para manifestar(em)-se quanto ao(s) preenchi-
mento(s) do(s) emprego(s) público(s) permanente(s), escolha,
atribuição de aulas e admissão na classe de Professor.

O candidato convocado comparecerá com documento de
identidade ou far-se-á representar por procurador constituído,
munido de documento de identidade do procurador.

A manifestação e a escolha de aulas obedecerá rigorosa-
mente a ordem de classificação dos candidatos. Após a mani-
festação e posterior escolha e atribuição das aulas o candidato
não aproveitado aguardará nova oportunidade de Convocação.

O candidato que não atender à convocação, recusar o
emprego público, deixar de entrar em exercício, ou não entre-
gar a documentação para formalizar a admissão, terá exaurido
os direitos decorrentes de sua habilitação no concurso.

Endereço: Alameda Perimetral s/nº
Ilha Solteira
Telefone (18) 3742-2575
COMPONENTE CURRICULAR - quantidade de emprego

público permanente prevista / quantidade 
de aulas livres
1. Representação Gráfica de Componentes de Mecânica -

02/10 
NOME/ D.I. - TIPO/ CLASSIFICAÇÃO
01/Victor Emanuel de Freitas Xavier/21.279.050-X - RG/1º
03/Vinicius Souza Morais/35.955.408-8 - RG/2º 
DATA: 29/10/2008 - Horário: 08:00 horas
COMPONENTE CURRICULAR - quantidade de emprego

público permanente prevista / quantidade de aulas livres
2. Tecnologia Mecânica I - (Mecânica) 01/02 h/a
NOME/ D.I. - TIPO/ CLASSIFICAÇÃO
01/Victor Emanuel de Freitas Xavier/21.279.050-X - RG/1º
04/Vinicius Souza Morais/35.955.408-8 - RG/2º 
DATA: 29/10/2008 - Horário: 08:30 horas

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

REITORIA

CENTRO DE ENERGIA NUCLEAR NA
AGRICULTURA
Edital CENA/05-2008
RESULTADO DA PROVA PRATICA
O Centro de Energia Nuclear na Agricultura da USP em

Piracicaba torna público o resultado da Prova Prática para a
função de Especialista em Laboratório, realizada em
22/10/2008, conforme critérios divulgados no Edital CENA/01-
2008 de Abertura de Processo Seletivo e Convocação para
Prova de Múltipla Escolha, relativo aos candidatos que obtive-
ram nota igual ou superior a 7 (sete) pontos.

Nome (ordem alfabética) - RG - Nota
Edmar Antonio Mazzi - 25.162.925-9 - 9,4

COORDENADORIA 
DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
Edital Seleção RH 332/2008
RESULTADO DA PROVA DE MÚLTIPLA ESCOLHA E DISSER-

TATIVA
A Coordenadoria de Administração Geral da Reitoria da

Universidade de São Paulo torna público o resultado da Prova
de Múltipla Escolha e Dissertativa do Processo Seletivo para a
função de ARQUITETO, junto ao Campus de Ribeirão Preto, rea-
lizada em 28/09/2008, conforme critérios divulgados no Edital
Seleção RH 259/2008 de Abertura de Processo Seletivo, relativo
aos candidatos que obtiveram nota igual ou superior a 7 (sete)
pontos.

NOME/RG/NOTAS
Danilo Oliveira Vassimon - 17.613.936 - 7,8 - 9,5
Edital Seleção RH 333/2008
RESULTADO DA PROVA DE MÚLTIPLA ESCOLHA E DISSER-

TATIVA
A Coordenadoria de Administração Geral da Reitoria da

Universidade de São Paulo torna público o resultado da Prova
de Múltipla Escolha e Dissertativa do Processo Seletivo para a
função de JORNALISTA (GABINETE DA REITORA - Assessoria de
Imprensa), realizada em 03/10/2008, conforme critérios divul-
gados no Edital Seleção RH 275/2008 de Abertura de Processo
Seletivo, relativo aos candidatos que obtiveram nota igual ou
superior a 7 (sete) pontos.

NOME/RG/NOTAS
Cacilda Luna - 10.585.895 - 7,0 - 8,7
Daniel Chiquineli Patini - 44.117.596-X - 7,0 - 8,0
Eliete Rocha Viana - 32.072.768-3 - 7,0 - 9,5
Flávia Souza de Siqueira - 44.082.376-6 - 7,5 - 8,5
Gabriella Marília Antunes - 44.097.655-8 - 7,0 - 7,0
Roberto Ramos - 17.237.817-5 - 7,5 - 8,2
Thais Ukita Matsumoto - 29.726.194-0 - 7,0 - 7,0
Edital Seleção RH 334/2008
CONVOCAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO
Em virtude do não comparecimento do 34º classificado, a

Coordenadoria de Administração Geral da Reitoria da USP, na
ordem de classificação estabelecida pelo Edital Seleção RH
120/2008 de Resultado Final/Classificação, convoca a 36ª clas-
sificada Daniela Fernandes Cardoso a comparecer ao Serviço de
Pessoal da Escola de Artes Ciências e Humanidades, situado na
Av. Arlindo Bétio, 1000 - Ermelino Matarazzo - São Paulo, no
prazo de 5 dias úteis contados a partir da data de publicação do
presente edital, das 9:00 às 16:00, para apresentação da docu-
mentação pessoal completa discriminada no Edital Seleção RH
63/2008 de Abertura do Processo Seletivo para a função
TÉCNICO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO, visando a dar
andamento à contratação, pelo regime da C.L.T., sob pena de
ser considerado desistente do processo seletivo.

Edital Seleção RH 335/2008
CONVOCAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO
Em virtude do não comparecimento do 35º classificado, a

Coordenadoria de Administração Geral da Reitoria da USP, na
ordem de classificação estabelecida pelo Edital Seleção RH
120/2008 de Resultado Final/Classificação, convoca a 37ª clas-
sificada Viviane Neves dos Santos a comparecer ao Serviço de
Pessoal da Escola de Artes Ciências e Humanidades, situado na
Av. Arlindo Bétio, 1000 - Ermelino Matarazzo - São Paulo, no
prazo de 5 dias úteis contados a partir da data de publicação do
presente edital, das 9:00 às 16:00, para apresentação da docu-
mentação pessoal completa discriminada no Edital Seleção RH
63/2008 de Abertura do Processo Seletivo para a função
TÉCNICO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO, visando a dar
andamento à contratação, pelo regime da C.L.T., sob pena de
ser considerado desistente do processo seletivo.

COORDENADORIA 
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Retificação do DOE 11/09/2008
No Comunicado de anulação de questões de prova do

Processo Seletivo para Técnico de Apoio Educativo (Prazo
Indeterminado), publicado em 11/09/2008, leia-se: “... realiza-
da em 15/08/2008, conforme Edital COSEAS nº 026/2008, de
Abertura de Processo Seletivo...”, e não como constou.

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Despacho da Coordenadora, de 23/10/2008
À vista do Edital 055/2008 de Resultado

Final/Classificação, homologo o processo seletivo para a função
Técnico de Apoio Educativo (Prazo Determinado), iniciado com
a publicação do Edital COSEAS nº 027/2008 de Abertura de
Processo Seletivo no Diário Oficial do Estado de São Paulo de
22/07/2008.

ESCOLA DE ARTES, CIÊNCIAS E
HUMANIDADES
ESCOLA DE ARTES, CIÊNCIAS E HUMANIDADES
Prorrogação do prazo de inscrições ao Concurso de Títulos

e Provas visando o provimento de um cargo de Professor
Doutor no Curso de Gestão Ambiental da Escola de Artes,
Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo.

O Diretor da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da
USP - EACH/USP torna público a todos os interessados que,
aprovado “ad referendum” da Congregação em 23.10.2008,
estarão prorrogadas, pelo prazo de 30 (trinta) dias, contados de
29 de outubro de 2008 até 27 de novembro de 2008, das 9 às
11h e das 14 às 16h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados
e pontos facultativos, as inscrições ao concurso público de títu-
los e provas para provimento de um cargo de Professor Doutor,
em Regime de Dedicação Integral à Docência e à Pesquisa
(RDIDP), referência MS-3, cargo nº. 1091786 e claro nº.
1115030, no Curso de Gestão Ambiental, na Área Ciências da
Natureza (Edital EACH/ATAc 244/2008, publicado no D.O.E de
29.09.2008).

ESCOLA DE ENGENHARIA 
DE SÃO CARLOS
Edital EESC/USP nº 54/2008
CONVOCAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO
A Escola de Engenharia de São Carlos da USP, na ordem de

classificação estabelecida pelo Edital EESC/USP 53/2008 de
Resultado Final/Classificação, convoca o 1o. classificado,
ROGÉRIO CARRAZEDO a comparecer ao Serviço de Pessoal da
EESC/USP, situado na Av. Trabalhador Sãocarlense, 400, no
prazo de 5 dias úteis contados a partir da data de publicação do
presente edital, para apresentação da documentação pessoal

completa discriminada no Edital EESC/USP 51/2008 de Abertura
do Processo Seletivo para a função de Especialista em
Laboratório visando a dar andamento à contratação, pelo regi-
me da C.L.T., sob pena de ser considerado desistente do pro-
cesso seletivo.

ESCOLA POLITÉCNICA
Retificação:
No Edital EP-070/2008-Abertura de Processo Seletivo e

Convocação para as provas, publicado no D.O. de 18-10-2008,
no item 7, onde se lê: Comprovante de recolhimento da taxa de
inscrição no valor de R$ 23,00, a ser recolhida no Banco Nossa
Caixa - Agência 0864-8 - C/C 13-000399-5 (Depósito
Identificado); inclua-se: podendo também ser recolhida a referi-
da taxa na Tesouraria da Escola Politécnica, sito a Av.Professor
Luciano Gualberto, nº 380, travessa 3, Prédio de Administração
- Edifício Engº. Mario Covas Júnior - Térreo, no horário das 09
às 16h00.

No item 9.1, onde se lê: A prova de Múltipla Escolha terá a
duração de 4 (quatro) horas e será realizada no dia 06-11-2008,
às 8h00, leia-se: A prova de Múltipla Escolha terá a duração de
4 (quatro) horas e será realizada no dia 13-11-2008, às 8h00.

No item 9.4, onde se lê: A lista com os nomes dos candi-
datos aprovados na 1ª etapa será afixada no mesmo local das
inscrições, no dia 07-11-2008, às 12h00, leia-se: A lista com os
nomes dos candidatos aprovados na 1ª etapa será afixada no
mesmo local das inscrições, no dia 14-11-2008, às 12h00.

No item 9.5, onde se lê: A Prova Prática terá a duração de
4 (quatro) horas e será realizada no dia 14-11-2008, às 14h00,
leia-se: A Prova Prática terá a duração de 3 (três) horas e será
realizada no dia 24-11-2008, às 08h00. 

(Fica sem efeito a retificação publicada no D.O. de 23-10-
2008).

FACULDADE DE DIREITO
CALENDÁRIO DO CONCURSO PARA PROFESSOR DOUTOR

DO DEPARTAMENTO DE FILOSOFIA E TEORIA GERAL DO DIREI-
TO - EDITAL FD 54/2008

Candidatos: Doutores Guilherme Assis de Almeida, Josué
Mastrodi Neto, Roberto Freitas Filho, Rodrigo Octávio Broglia
Mendes, Márcio Alves da Fonseca, Orlando Villas Bôas Filho,
Lídia Helena Ferreira da Costa Passos, Márcio Pugliesi, Caio
Gracco Pinheiro Dias, Alysson Leandro Barbate Mascaro

Período: 11 a 17 de dezembro de 2008.
Local: Sala da Congregação
BANCA EXAMINADORA:
Professor Titular Celso Lafer (DFD)
Professor Associado Ari Marcelo Solon (DFD)
Professor Titular Paulo de Barros Carvalho (DEF)
Professor Emérito Dalmo de Abreu Dallari (DES)
Professor Titular João Maurício Leitão Adeodato (UFPE)
CALENDÁRIO:
dia 11 de dezembro de 2008 (quinta-feira), na Sala da

Congregação:
às 9h00: entrega da lista de pontos para a prova escrita

(todos os candidatos).
dia 12 de dezembro de 2008 (sexta-feira), na Sala da

Congregação:
às 9h00: sorteio do ponto e prova escrita (todos os candi-

datos);
dia 15 de dezembro de 2008 (segunda-feira), na Sala da

Congregação:
às 9h00: entrega da lista de pontos e sorteio para a prova

didática dos candidatos Guilherme Assis de Almeida, Josué
Mastrodi Neto, Roberto Freitas Filho;

às 14h00: entrega da lista de pontos e sorteio para a prova
didática dos candidatos Rodrigo Octávio Broglia Mendes,
Márcio Alves da Fonseca, Orlando Villas Bôas Filho;

dia 16 de dezembro de 2008 (terça-feira), na Sala da
Congregação:

às 8h50: entrega da lista de pontos e sorteio para a prova
didática dos candidatos Lídia Helena Ferreira da Costa Passos,
Márcio Pugliesi, Caio Gracco Pinheiro Dias;

às 9h00: Prova didática do candidato Guilherme Assis de
Almeida;

às 10h00: Prova didática do candidato Josué Mastrodi
Neto;

às 11h00: Prova didática do candidato Roberto Freitas
Filho;

às 13h50: entrega da lista de pontos e sorteio para a prova
didática dos candidatos Alysson Leandro Barbate Mascaro;

às 14h00: Prova didática do candidato Rodrigo Octávio
Broglia Mendes;

às 15h00: Prova didática do candidato Márcio Alves da
Fonseca;

às 16h00: Prova didática do candidato Orlando Villas Bôas
Filho;

dia 17 de dezembro de 2008 (quarta-feira), na Sala da
Congregação:

às 9h00: Prova didática do candidato Lídia Helena Ferreira
da Costa Passos;

às 10h00: Prova didática do candidato Márcio Pugliesi;
às 11h00: Prova didática do candidato Caio Gracco

Pinheiro Dias;
às 14h00: Prova didática do candidato Alysson Leandro

Barbate Mascaro;
às 15h00: Julgamento dos memoriais de todos os candida-

tos;
às 17h00: Leitura das provas escritas de todos os candida-

tos;
às 20h00: Resultado final do concurso.
FACULDADE DE DIREITO, 23 de outubro de 2008.

FACULDADE DE DIREITO 
DE RIBEIRÃO PRETO
CONVOCAÇÃO PARA AS PROVAS
Edital - FDRP/Concursos - 40/2008
A Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da Universidade

de São Paulo, convoca o candidato Doutor ALEXANDRE WAL-
MOTT BORGES, inscrito no concurso de títulos e provas visan-
do o provimento de um cargo de Professor Doutor, MS-3, em
RTC, junto ao Departamento de Direito Público, área de Direito
Tributário, Edital FDRP 31/2008 de acordo com o seguinte
calendário:

dia 17 de novembro de 2008 (segunda-feira), no Auditório
Arcadas da FD, no Largo São Francisco, em São Paulo (prédio
anexo, 4º andar Intermediário):

às 9h00: entrega da lista de pontos para a prova escrita;
dia 18 de novembro de 2008 (terça-feira), no Auditório

Arcadas da FD, no Largo São Francisco, em São Paulo:
às 9h00: sorteio do ponto e prova escrita;
às 14h00: entrega da lista de pontos e sorteio do ponto

para a prova didática;
dia 19 de novembro de 2008 (quarta-feira), no Auditório

Arcadas da FD, no Largo São Francisco, em São Paulo:
às 14h00: Prova didática do candidato;
às 15h00: Leitura da prova escrita do candidato;
às 15h30: Julgamento do memorial do candidato;
às 16h00: Resultado final do concurso.
FACULDADE DE DIREITO DE RIBEIRÃO PRETO, 22 de outu-

bro de 2008.
COMUNICADO FDRP-ATAC-19/2008, de 23 de outubro de

2008.
O Diretor “pro tempore” da Faculdade de Direito de

Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo aprovou, “ad refe-
rendum” do Conselho Diretor, as inscrições dos Doutores
DAVID DINIZ DANTAS; ALEXANDRE WALMOTT BORGES;
JUVÊNCIO BORGES SILVA; FERNANDA CARLOS BORGES; FRE-
DERICO AUGUSTO MONTE SIMIONATO E GISELE FERREIRA DE
ARAÚJO, e indeferiu a inscrição do candidato REINALDO TAM-
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