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Profª Drª Claudia Bernardi Cesarino - 9,3 - 8,3 - 9,0 - 8,84 
- SIM

A Comissão Julgadora, diante dos resultados obtidos, 
indicou, por unanimidade, a candidata nº 2) Elaine Maria Leite 
Rangel para preencher o cargo de Professor Doutor nº 1095897, 
claro nº 1069349, referência MS-3, em RDIDP, junto ao Departa-
mento de Enfermagem Geral e Especializada.

Encaminhe-se este relatório à apreciação da Congregação 
da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da Universidade de 
São Paulo, para fins de homologação.”

EDITAL ATAC/SCAPAC - 030/2009
RESULTADO FINAL / HOMOLOGAÇÃO
Atendendo ao disposto no artigo 181 do Regimento Geral 

da Universidade de São Paulo, a Congregação da Escola de 
Enfermagem de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, em 
sua 330ª reunião ordinária, realizada em 1º de outubro de 2009, 
após exame formal, HOMOLOGOU o relatório final expedido 
pela comissão julgadora do concurso de títulos e provas visando 
à obtenção do título de Livre-Docente junto ao Departamento de 
Enfermagem Materno-Infantil e Saúde Pública, na Área de Nutri-
ção, nos termos do edital ATAC/SCAPAC - 016/2009, ocorrido nos 
dias 28 e 29 de setembro de 2009, o qual apresentamos a seguir:

“A Comissão Julgadora designada pela Congregação da 
Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da Universidade de São 
Paulo, em sua 328ª sessão ordinária, realizada em 6 de agosto 
de 2009, para examinar os trabalhos do concurso de títulos 
e provas visando à obtenção do título de Livre-Docente junto 
ao Departamento de Enfermagem Materno-Infantil e Saúde 
Pública, na Área de Nutrição, com base nas disciplinas: ERM0204 
- Nutrição, ERM0306 - Dietoterapia, ERM5768 - Transtornos 
alimentares: aspectos diagnósticos, epidemiológicos, clínicos e 
terapêuticos, ao qual se inscreveu a Profª Drª Rosane Pilot Pessa 
Ribeiro, conforme segue: Profª Drª Silvana Martins Mishima 
(Presidenta), Professor Titular do Departamento de Enfermagem 
Materno-Infantil e Saúde Pública da Escola de Enfermagem de 
Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo; Profª Drª Claudia 
Benedita dos Santos, Professor Associado do Departamento de 
Enfermagem Materno-Infantil e Saúde Pública da Escola de 
Enfermagem de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo; 
Prof. Dr. Julio Sérgio Marchini, Professor Titular do Departamento 
de Clínica Médica da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto 
da Universidade de São Paulo; Prof. Dr. José Ernesto dos Santos, 
Professor Associado do Departamento de Clinica Médica da 
Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São 
Paulo e Profª Drª Sonia Tucunduva Philippi, Professor Associado 
do Departamento de Nutrição da Faculdade de Saúde Pública da 
Universidade de São Paulo, dando cumprimento às disposições 
legais que tratam da realização e julgamento do concurso, apre-
sentam, em obediência ao exigido pelo Artigo 179 do Regimento 
Geral da Universidade de São Paulo, o seu Relatório Final.

No dia 28 de setembro de 2009, às 8 horas, na sala “cinza” 
da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da Universidade de 
São Paulo, foi instalada a sessão para realização dos trabalhos 
do concurso de títulos e provas visando à obtenção do título de 
Livre-Docente junto ao Departamento de Enfermagem Materno-
Infantil e Saúde Pública.

Em sessão secreta, a Comissão Julgadora elaborou o crono-
grama do concurso e as listas de pontos das provas Escrita e de 
Avaliação Didática.

Reaberta a sessão ao público, a candidata tomou conhe-
cimento do cronograma, concordando com a proposta apre-
sentada.

A seguir, tomou conhecimento da lista de pontos da Prova 
de Avaliação Didática e escolheu o ponto nº 8 - “Transição 
epidemiológica nutricional no Brasil”, sendo informada que 
teria uma hora para consulta bibliográfica e duas horas para a 
elaboração da prova.

Às 8 horas e 40 minutos, a candidata - Profª Drª Rosane Pilot 
Pessa Ribeiro tomou conhecimento da lista de pontos da Prova 
Escrita, sendo orientada que, decorridas vinte e quatro horas, 
deveria estar à disposição da Comissão Julgadora para o sorteio 
do ponto e realização da referida prova.

Às 8 horas e 50 minutos teve início a PROVA DE AVALIAÇÃO 
DIDÁTICA, transcorrendo de acordo com as normas regimentais 
e encerrando-se dentro do prazo regulamentar previsto.

Importante destacar que a candidata fez uso do microcom-
putador para a digitação e impressão da Prova de Avaliação 
Didática, tendo sido aplicadas as normas aprovadas pela Douta 
Congregação da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto - USP, 
referentes ao uso desse equipamento em concursos acadêmicos, 
cuja cópia segue anexa ao processo.

Às 14 horas e 20 minutos a sessão foi reaberta. A Comissão 
Julgadora fez a leitura da Prova de Avaliação Didática. A seguir, 
a sessão foi suspensa para atribuição de notas e elaboração do 
parecer que segue:

A candidata optou pelo desenvolvimento de um programa 
de disciplina de pós-graduação, com justificativa pertinente, 
consistente e coerente com o ponto selecionado para a prova. Na 
arguição respondeu a todos os membros da Comissão Julgadora.

Às 15 horas e 25 minutos, dando prosseguimento ao 
concurso, foi realizada a PROVA DE DEFESA DE TESE da candi-
data Profª Drª Rosane Pilot Pessa Ribeiro, intitulada “Indicadores 
nutricionais, clínico e socioculturais como fatores de risco de 
doença arterial coronariana em Ribeirão Preto: variação entre 
1991 e 2001”. As arguições foram feitas na seguinte ordem: 
Professores Doutores Sonia Tucunduva Philippi, José Ernesto dos 
Santos, Julio Sérgio Marchini, Claudia Benedita dos Santos e 
Silvana Martins Mishima.

A prova transcorreu dentro dos preceitos legais, encerrando-
se às 18 horas e 30 minutos. Em sessão secreta, os examinadores 
procederam ao Julgamento da Defesa de Tese, conferindo notas 
a candidata e elaborando o seguinte parecer:

A candidata apresentou estudo com tema relevante para a 
área de conhecimento do concurso, sendo resultado de pesquisa 
em parceria com pesquisadores do Brasil e exterior iniciada na 
década de oitenta. Foram oferecidas sugestões para publicações 
finais do estudo. A candidata respondeu a todos as perguntas 
formuladas pela Comissão Julgadora.

No dia 29 de setembro de 2009, às 8 horas e 40 minutos, 
na sala “cinza”, os trabalhos foram reinstalados e, logo a seguir, 
realizou-se o sorteio para a PROVA ESCRITA, tendo sido sorteado 
o ponto nº 6 - “Dietoterapia na hipertensão arterial e nas doen-
ças cardiovasculares”.

A candidata foi informada que teria cinco horas para rea-
lização da Prova Escrita, reservando-se a primeira hora, após 
o sorteio, para consulta bibliográfica. Em seguida, deu início a 
mesma, que foi realizada dentro dos preceitos legais exigidos, 
terminando às 13 horas e 25 minutos.

Às 14 horas e 15 minutos, os trabalhos foram reiniciados 
e a candidata procedeu à leitura da Prova Escrita. A Comissão 
Julgadora, em sessão secreta, passou à atribuição de notas e 
elaborou o seguinte parecer:

A candidata versou sobre o tema proposto de forma, con-
cisa, objetiva, trazendo os aspectos fundamentais da temática 
e concluiu apontando a integração da terapeutica nutricional à 
perspectiva da clinica ampliada.

Na sequência, teve início o JULGAMENTO DO MEMORIAL 
COM PROVA PÚBLICA DE ARGUIÇÃO, observando-se a mesma 
ordem da Defesa de Tese para formulação das perguntas.

Ao findar a arguição, às 18 horas e 5 minutos, a sessão foi 
suspensa para atribuição das notas e elaboração do parecer:

A candidata apresentou memorial circunstanciado e res-
pondeu com competência, segurança e coerência as questões 
formuladas pela Comissão Julgadora.

A sessão foi reaberta ao público para o encerramento do 
concurso, tendo sido realizadas todas as provas exigidas por 
lei, observadas, na sua execução, todas as normas regimentais.

Os resultados gerais foram divulgados, registrando-se as 
notas atribuídas ao candidato no quadro, conforme segue:

- 013/2009, publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo 
de 17 de abril de 2009, no qual se inscreveram os candidatos 1) 
ANA CRISTINA DE SÁ, 2) ELAINE MARIA LEITE RANGEL, 3) GISE-
LA PUGLIESI PAJOLLA, 4) MARCIA CRISTINA DA SILVA MAGRO 
e 5) FÁBIO JOSÉ BIANCHI. A Comissão Julgadora indicada pela 
Douta Congregação da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto 
da Universidade de São Paulo, em sessão ordinária de 6 de 
agosto de 2009, para os trabalhos deste concurso, estava assim 
composta: Profª Drª Silvia Helena De Bortoli Cassiani - (Presiden-
ta), Professor Titular do Departamento de Enfermagem Geral e 
Especializada da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da 
Universidade de São Paulo; Profª Drª Maria Suely Nogueira, 
Professor Associado do Departamento de Enfermagem Geral e 
Especializada da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da 
Universidade de São Paulo; Profª Drª Maria José Alves da Rocha, 
Professor Associado do Departamento de Morfologia, Estoma-
tologia e Fisiologia da Faculdade de Odontologia de Ribeirão 
Preto da Universidade de São Paulo; Profª Drª Claudia Bernardi 
Cesarino, Professor Adjunto do Departamento de Enfermagem 
Geral da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto; Profª 
Drª Fernanda Aparecida Cintra, Professor Associado do Depar-
tamento de Enfermagem da Faculdade de Ciências Médicas da 
Universidade Estadual de Campinas.

Na abertura do concurso, apresentaram-se para as provas 
as candidatas nº 1) Ana Cristina de Sá e 2) Elaine Maria Leite 
Rangel. Não compareceram os candidatos nº 3) Gisela Pugliesi 
Pajolla, 4) Marcia Cristina da Silva Magro e 5) Fábio José Bianchi.

As candidatas nº 1) Ana Cristina de Sá e 2) Elaine Maria 
Leite Rangel tomaram conhecimento do cronograma do concur-
so e concordaram com a proposta apresentada.

Foram informadas que, de acordo com os dispositivos 
regimentais, seriam agrupadas para fins de sorteio do ponto 
e realização das provas didática e escrita, observada a ordem 
de inscrição.

A seguir, as candidatas nº 1) Ana Cristina de Sá e 2) Elaine 
Maria Leite Rangel tomaram conhecimento da lista de pontos da 
Prova Didática. Não havendo objeção, às 8 horas e 30 minutos, a 
primeira candidata inscrita sorteou o ponto nº 10 - “Planejamen-
to da assistência de enfermagem a pacientes com incontinência 
urinaria”. Ambas foram orientadas sobre as vinte e quatro horas 
para a preparação da prova e dispensadas.

No dia 15 de setembro de 2009, às 8 horas e 30 minutos, na 
sala cinza, as atividades do concurso foram retomadas. As duas 
candidatas tomaram conhecimento e concordaram com a lista 
de pontos da Prova Escrita. Foram orientadas que, decorridas 
vinte e quatro horas, deveriam estar à disposição da Comissão 
Julgadora para o sorteio do ponto e realização dessa prova.

A seguir, às 8 horas e 40 minutos, teve início a PROVA 
DIDÁTICA da candidata nº 1) Ana Cristina de Sá, terminando às 
9 horas e 20 minutos.

Às 9 horas e 35 minutos iniciou a aula da candidata nº 
2) Elaine Maria Leite Rangel, encerrando-se às 10 horas e 20 
minutos

Em sessão secreta, a Comissão Julgadora procedeu à ava-
liação da prova didática.

A candidata nº 1) Ana Cristina de Sá apresentou o tema 
no tempo previsto, usou recursos audio-visuais adequados, 
demonstrou entusiasmo e atitude motivadora. Entretanto, não 
abordou a fisiologia renal e sim aspectos da fisiopatologia. Não 
apresentou o plano da aula.

A candidata nº 2) Elaine Maria Leite Rangel apresentou o 
plano de aula, desenvolveu o tema no tempo previsto e usou 
recursos audio-visuais adequados. Na aula abordou a fisiologia 
e fisiopatologia renal, integrando estes conhecimentos ao plane-
jamento da assistência de enfermagem.

Às 13 horas e 50 minutos, teve início o JULGAMENTO DO 
MEMORIAL COM PROVA PÚBLICA DE ARGUIÇÃO, obedecendo-
se os prazos referentes a tempo estabelecido para cada exami-
nador e para as candidatas.

A candidata nº 1) Ana Cristina de Sá foi a primeira a ser 
arguida na forma regimental, obedecendo-se os prazos refe-
rentes a tempo estabelecido para cada examinador e para a 
candidata.

Em continuidade, às 15 horas e 15 minutos, iniciou-se a 
arguição da candidata nº 2) Elaine Maria Leite Rangel, respei-
tando-se, da mesma forma, a legislação pertinente a esta prova.

Em sessão secreta, a Comissão Julgadora procedeu ao 
julgamento do memorial e da arguição, atribuindo notas às 
candidatas.

A análise do memorial da candidata nº 1) Ana Cristina de Sá 
revela desenvolvimento de atividades profissionais nas áreas de 
assistência e docência, especificamente nas disciplinas de avalia-
ção clínica em enfermagem, psicologia aplicada à enfermagem 
e bioética. Verifica-se, entretanto, ausência de experiências de 
ensino e pesquisa na área de fisiologia. Durante a arguição a 
candidata esclareceu dúvidas levantadas pela banca.

A análise do memorial da candidata nº 2) Elaine Maria Leite 
Rangel revela o desenvolvimento de atividades assistenciais e de 
ensino e pesquisa nas áreas de fisiologia e enfermagem. Durante 
a arguição, a candidata respondeu com segurança e propriedade 
às questões apresentadas pela banca.

No dia 16 de setembro de 2009, às 8 horas e 30 minutos, 
na sala cinza, a Senhora Presidenta reinstalou os trabalhos e a 
primeira candidata inscrita no concurso sorteou o ponto para a 
realização da PROVA ESCRITA pelas duas candidatas. O ponto 
sorteado foi o de nº 8 - “Fisiologia do sistema respiratório e 
assistência de enfermagem no controle da ventilação e avaliação 
da frequência respiratória”.

Foram informadas que teriam uma hora para consulta 
bibliográfica, sendo reservadas quatro horas para a realização 
da referida prova. Em seguida, deram início a mesma, que foi 
realizada dentro dos preceitos legais exigidos, encerrando-se no 
prazo regulamentar previsto.

Às 13 horas 30 minutos, os trabalhos foram reiniciados e 
as candidatas procederam à leitura da Prova Escrita, em ordem 
de inscrição.

A Comissão Julgadora, em sessão secreta, passou à avalia-
ção dessa prova para atribuição de notas.

A candidata nº 1) Ana Cristina de Sá desenvolveu o texto de 
maneira lógia e coerente com a temática.

A candidata nº 2) Elaine Maria Leite Rangel desenvolveu 
o texto de maneira lógica e coerente, evidenciando domínio 
da temática. Apresentou referências atualizadas e pertinentes.

Ao término do concurso, em sessão pública, foram divulga-
dos os resultados gerais obtidos pelas candidatas, registrando-se 
no quadro as notas que lhes foram conferidas, conforme segue:

Candidata nº 1) ANA CRISTINA DE SÁ
Examinadores - Prova Didática - (peso 4) - Julgamento do 

Memorial (peso 4) - Prova Escrita (peso 2) - Média Ponderada 
- Indicação

Profª Drª Silvia Helena De Bortoli Cassiani - 7,6 - 7,0 - 8,0 
- 7,44 - NÃO

Profª Drª Maria Suely Nogueira - 7,4 - 7,0 - 7,5 - 7,26 - NÃO
Profª Drª Maria José Alves da Rocha - 7,6 - 7,3 - 8,5 - 7,66 

- NÃO
Profª Drª Fernanda Aparecida Cintra - 7,0 - 7,0 - 8,4 - 7,28 

- NÃO
Profª Drª Claudia Bernardi Cesarino - 8,3 - 7,4 - 8,5 - 7,98 

- NÃO
Candidata nº 2) ELAINE MARIA LEITE RANGEL
Examinadores - Prova Didática - (peso 4) - Julgamento do 

Memorial - (peso 4) - Prova Escrita - (peso 2) - Média Ponde-
rada - Indicação

Profª Drª Silvia Helena De Bortoli Cassiani -9,0 - 8,3 - 8,5 
- 8,62 - SIM

Profª Drª Maria Suely Nogueira - 9,0 - 8,3 - 8,0 - 8,52 - SIM
Profª Drª Maria José Alves da Rocha - 8,3 - 8,0 - 8,5 - 8,22 

- SIM
Profª Drª Fernanda Aparecida Cintra - 8,6 - 8,2 - 8,8 - 8,48 

- SIM

Durante a realização das provas, não será permitida nenhu-
ma espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos, 
nem a utilização de livros, códigos, manuais, impressos ou 
quaisquer anotações.

Não será admitido, durante as provas, o uso de boné, lenço, 
chapéu, gorro ou qualquer outro acessório que venha cobrir as 
orelhas do candidato.

Os candidatos que tiverem cabelos compridos deverão 
comparecer às provas de cabelos presos.

O candidato deverá observar as demais normas e procedi-
mentos para a realização das provas no Edital IG nº. 001/2009, 
de Abertura das Inscrições, DOE de 23/07/2009

INSTITUTO GEOLÓGICO DA SECRETARIA DE ESTADO DO 
MEIO AMBIENTE.

São Paulo, aos 02 de outubro de 2009.
Comissão de Concurso do INSTITUTO GEOLÓGICO.

FUNDAÇÃO PARQUE ZOOLÓGICO DE SÃO PAULO

FUNDAÇÃO PARQUE ZOOLÓGICO DE SÃO PAULO
CONCURSO PÚBLICO Nº. 001/2005
PROCESSO N.º CC-0027/05-05
COMUNICADO Nº. 233
O Diretor Presidente da Fundação Parque Zoológico de São 

Paulo, nos termos do disposto no Capitulo “09 - Do Provimento 
das Funções” do Edital de Concurso Público nº. 001/2005 e seus 
Anexos, torna público que:

01 - O candidato abaixo relacionado não atendeu ao Edital 
de Convocação para comparecimento e entrega da documenta-
ção, acarretando a perda do direito a contratação, nos termos do 
Edital de Concurso Público nº. 001/2005.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº. 221
I - Araçoiaba da Serra
Opção: B12 - Vigilante (Araçoiaba da Serra)
Inscrição Nome Documento Nascimento Class. Final
0104342-0 SINICO ANIZIO DA SILVA 235612327 05/12/1966 

41
O presente Comunicado encontra-se disponível no site 

www.zoologico.sp.gov.br
E, para que chegue ao conhecimento de todos é expedido 

o presente.
São Paulo, 02 de outubro de 2009.
Dr. Paulo Magalhães Bressan
Diretor Presidente

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFA-

CIAIS
Edital HRAC nº 009/2009
CONVOCAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO
O Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais da 

USP, na ordem de classificação estabelecida pelo Edital HRAC 
nº 008/2009 de Resultado Final/Classificação, convoca a 1ª clas-
sificada Srª Luciana Garcia Gomes e a 2ª classificada Srtª Maila 
Meryellen Ferreira Garcia, a comparecerem à Seção de Pessoal 
do Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais, situada 
na Rua Sílvio Marchione, 3-20, Vila Universitária - Bauru/SP, 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 HRAC nº 001/2009 de Abertura 
do Concurso Público para a função de Enfermeiro visando dar 
andamento à contratação, pelo regime da C.L.T., sob pena de 
serem consideradas desistentes do concurso público.

REITORIA

COORDENADORIA 
DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
Edital Seleção RH 81/2009
CONVOCAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO
Em virtude da desistência do 1º classificado A Coordenado-

ria de Administração Geral da Reitoria da Universidade de São 
Paulo, na ordem de classificação estabelecida pelo Edital Seleção 
RH 32/2009 de Resultado Final/Classificação, convoca o 12º 
classificado JEFFERSON DOS SANTOS REIMBERG a comparecer 
ao Serviço de Pessoal do Instituto de Geociências, situado na 
Rua do Lago, 562 - Cidade Universitária - Butantã, no prazo 
de 5 dias úteis contados do dia seguinte ao da publicação do 
presente edital, para apresentação da documentação pessoal 
completa discriminada no Edital Seleção RH 19/2009 de Abertura 
do Concurso Público para a função MOTORISTA visando a dar 
andamento à contratação, pelo regime da C.L.T., sob pena de 
ser(em) considerado(s) desistente(s) do concurso público.

ESCOLA DE EDUCAÇÃO FÍSICA
Edital EEFE 018/2009 de 02/10/2009
RESULTADO DA PROVA DE MÚLTIPLA ESCOLHA
A Escola de Educação Física e Esporte da USP torna público 

o resultado da Prova de Múltipla Escolha do Concurso Público 
para a função de Especialista em Laboratório - PROCONTES, 
realizada em 18/09/2009, conforme critérios divulgados no 
Edital EEFE 012/2009 de Abertura de Concurso Público, relativo 
aos candidatos que obtiveram nota igual ou superior a 7 (sete) 
pontos.

Nome do Candidato - RG Resultado da Prova
ALEX WILLIAN ARANTES MONTEIRO - 248686598 8,25
CARLOS EUGÊNIO DE CARVALHO - MG8373980 7,00
CIBELE FERRARI - 451738585 7,25
DIANA ZUKAS ANDREOTTI - 439406560 7,25
EDUARDO MORATO REDOSCHI - 329218566 7,75
JULIANNA KESSELRING ROMERO - 257340348 7,25
PAOLA BIANCHI GUIMARÃES - 299294985 8,25

ESCOLA DE ENFERMAGEM 
E RIBEIRÃO PRETO
EDITAL SP/EERP Nº 20/2009 - RESULTADO FINAL/CLASSI-

FICAÇÃO
A Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da USP torna 

público o Resultado Final/Classificação do Concurso Público para 
a função de Especialista em Laboratório, apurado de acordo com 
os critérios divulgados no Edital SP/EERP 06/2009 de Abertura 
de Concurso Público.

Classificação - Nome do Candidato - Número do RG - Nota 
Final

1º - Luciana Castelar Tsuda - 295483611 - 7,12
2º - Maria Verônica Ferrareze Ferreira - 324387295 - 7,03
EDITAL ATAC/SCAPAC - 028/2009
RESULTADO FINAL/ HOMOLOGAÇÃO
Atendendo ao disposto no artigo 147 do Regimento Geral 

da Universidade de São Paulo, a Congregação da Escola de 
Enfermagem de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, em 
sua 330ª reunião ordinária, realizada em 1º de outubro de 2009, 
após exame formal, HOMOLOGOU o relatório final expedido 
pela comissão julgadora do concurso para provimento do cargo 
de Professor Doutor n° 1095897, claro nº 1069349, referência 
MS-3, em RDIDP, junto ao Departamento de Enfermagem Geral e 
Especializada, com base nos programas das disciplinas: ERG-225 
Fundamentos de Enfermagem, ERG-343 Cuidado Integral em 
Saúde III, ERG-115 Fisiologia, ERG-203 Fisiologia, regido pelo 
Edital ATAC/SCAPAC - 013/2009, ocorrido nos dias 14, 15 e 16 de 
setembro de 2009, o qual apresentamos a seguir:

“No dia 14 de setembro de 2009, às 8 horas, na sala 
cinza, foi instalada a sessão para realização dos trabalhos do 
concurso para provimento de um cargo de Professor Doutor nº 
1095897, claro nº 1069349, referência MS-3, em RDIDP, junto ao 
Departamento de Enfermagem Geral e Especializada, com base 
nos programas das disciplinas: ERG-225 Fundamentos de Enfer-
magem, ERG-343 Cuidado Integral em Saúde III, ERG-115 Fisio-
logia, ERG-203 Fisiologia, nos termos do Edital ATAC/SCAPAC 

39. Componente curricular: Programação e Controle da 
Produção

Candidato(s) Ausente(s)
N° de Inscrição/RG
007/16.605.803
009/26.206.414-5
010/ 26.206.414-5
020/ 13.813.056
023/ 21.365.168-3
030/26.721.302
037/ M-5.444.726
071/ 40.680.545-3
075/ 19.511.660-4
083/ 33.789.016-X
089/ 18.548.374-4
47. Grupo de componentes curriculares: Gerenciamento da 

Qualidade Total; Gestão de Transporte.
Candidato(s) Ausente(s)
N° de Inscrição/RG
007/16.605.803
010/ 26.206.414-5
020/ 13.813.056
023/ 21.365.168-3
030/26.721.302
037/ M-5.444.726
071/ 40.680.545-3
075/ 19.511.660-4
083/ 33.789.016-X
089/ 18.548.374-4
48. Grupo de componentes curriculares: Movimentação de 

Materiais; Processos Operacionais de Armazenamento
Candidato(s) Ausente(s)
N° de Inscrição/RG
007/16.605.803
010/ 26.206.414-5
020/ 13.813.056
030/26.721.302
037/ M-5.444.726
071/ 40.680.545-3
083/ 33.789.016-X
089/ 18.548.374-4

MEIO AMBIENTE

INSTITUTO GEOLÓGICO

EDITAL IG Nº. 001/2009 DE CONVOCAÇÃO PARA REALI-
ZAÇÃO DAS PROVAS OBJETIVAS, REDAÇÃO E ENTREGA DE 
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DE TÍTULOS

A Comissão do Concurso Público do Instituto Geológico, 
da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, instituída pela 
Resolução SMA 63, de 10/09/2008 e conforme autorização do Sr. 
Governador do Estado, por meio do despacho exarado no Pro-
cesso SMA n° 075/2008 publicado no DOE de 28/06/2008, CON-
VOCA todos os candidatos inscritos no Concurso Público, Edital 
IG nº 001/2009, DOE de 23/07/2009, para provimento, mediante 
nomeação, dos cargos de Auxiliar de Apoio à Pesquisa Científica 
e Tecnológica, Oficial de Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológi-
ca, Agente de Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica, Técnico 
de Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica e Assistente Técnico 
de Pesquisa Científica e Tecnológica, criados pelas Leis n° 661 e 
662 de 11 de julho de 1991, para na data, horário e local abaixo 
especificados, prestarem as Provas Objetivas e Redação e para 
entrega de documentos comprobatórios de Títulos:

DATA: 18 DE OUTUBRO DE 2009
HORÁRIO DA PROVA: 8h30
LOCAL: E.E. PRESIDENTE ROOSEVELT
RUA SÃO JOAQUIM, 320
LIBERDADE - SÃO PAULO - SP
Ao candidato só será permitida a participação nas provas, 

na respectiva data, horário e local constante neste Edital de 
Convocação para as provas objetivas e redação, e também para 
entrega de documentos comprobatórios de títulos. Este Edital de 
Convocação também estará disponível no endereço eletrônico 
www.institutocetro.org.br.

Não será permitida, em hipótese alguma, realização das 
provas e entrega dos documentos comprobatórios de títulos fora 
do local designado.

O candidato deverá comparecer 30 (trinta) minutos antes 
do horário estabelecido para o fechamento dos portões, ou seja, 
às 8h (horário oficial de Brasília/DF) portando documento de 
identidade no seu original, lápis e caneta esferográfica de tinta 
azul ou preta.

Os portões serão fechados impreterivelmente às 8h30, 
observado o horário oficial de Brasília/DF.

O ingresso no local das provas só será permitido ao can-
didato que apresentar ORIGINAL de um dos documentos de 
identidade a seguir: Cédula Oficial de Identidade; Carteira e/
ou cédula de identidade expedida pela Secretaria de Segurança, 
pelas Forças Armadas, pela Polícia Militar, pelo Ministério das 
Relações Exteriores; Carteira de Trabalho e Previdência Social; 
Certificado de Reservista; Passaporte; Cédulas de Identidade for-
necidas por Órgãos ou Conselhos de Classe, que por lei federal, 
valem como documento de identidade (CRQ, OAB, CRC, CRA etc.) 
e Carteira Nacional de Habilitação (com fotografia na forma da 
Lei n.º 9.503/97).

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

Para a entrega dos documentos comprobatórios de títulos 
os candidatos deverão observar o item 5.2.3.1. do Edital IG nº. 
001/2009, que o regulamenta, conforme abaixo:

Os documentos relativos aos Títulos deverão ser entregues:
EXCLUSIVAMENTE no dia da aplicação das provas. Após 

esta data, não serão aceitos outros documentos, sob qualquer 
hipótese.

I. A entrega dos documentos relativos à Prova de Títulos não 
é obrigatória. O candidato que não entregar os documentos de 
Títulos poderá participar da Primeira Fase do certame, entretan-
to, será avaliado conforme critérios estabelecidos no Anexo VII.

II. Os Títulos deverão ser acondicionados em:
ENVELOPE LACRADO, contendo, na sua parte externa, o 

nome do candidato, número de inscrição, o código da opção 
para o qual está concorrendo e o número do documento de 
identidade. Os referidos documentos devem ser apresentados 
em cópias reprográficas autenticadas. O candidato deverá nume-
rar sequencialmente e rubricar cada documento apresentado, 
PREENCHENDO A RELAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO 
COM O MODELO DISPONÍVEL NO ANEXO VIII DO EDITAL IG Nº 
001/2009, QUE TAMBÉM ESTARÁ DISPONÍVEL NO ENDEREÇO 
ELETRÔNICO www.institutocetro.org.br.

Os diplomas ou certificados/certidões de conclusão dos 
cursos deverão ser expedidos por Instituição Oficial, e conter 
o carimbo e identificação da instituição e do responsável pela 
expedição do documento.

No ato da entrega do envelope lacrado o candidato assinará 
a lista de confirmação de entrega.

No dia da aplicação das provas não será permitido o uso de 
aparelhos eletrônicos, a realização de consultas ou uso de qual-
quer acessório que cubra as orelhas, como pode ser verificado 
nos itens extraídos do Edital IG nº. 001/2009 abaixo:

No dia da realização das provas, não será permitido ao 
candidato entrar e/ou permanecer no local de exame com armas 
ou aparelhos eletrônicos (agenda eletrônica, bip, gravador, 
notebook, pager, palmtop, receptor, telefone celular, walkman, 
scanner, MP3 e outros equipamentos similares etc.). O descum-
primento desta instrução implicará na eliminação do candidato, 
caracterizando-se tentativa de fraude.

Na ocorrência do funcionamento de qualquer tipo de equi-
pamento eletrônico durante a realização das provas, o candidato 
será automaticamente eliminado do Concurso Público.


