
DE BOTUCATU DO CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNO-
LOGICA PAULA SOUZA - PROCESSO CEETEPS N º 2525/ 2008.

A comissão específica, designada pela Superintendência do
Centro Paula Souza pela portaria CEETEPS 11/2008 em atendi-
mento ao disposto no § 4º do artigo 5º da Deliberação CEETEPS
nº 08/2008, torna Público o resultado final do Concurso Público
para Docente - Processo CEETEPS nº 2525/2008, publicado no
DOE de 14/02/2009, Seção I, pág 122.

1. CANDIDATO APROVADO
Classificação / Média Final / Nome / RG
1º / (8,10) / Marcelo Henrique Buchignani / 21.919.170
FATEC - CRUZEIRO
EDITAL Nº 0566/2009 DE CONVOCAÇÃO
O Diretor da Faculdade de Tecnologia de CRUZEIRO, CON-

VOCA o candidato abaixo relacionado, habilitado no Concurso
Público do processo CEETEPS listado abaixo, para provimento
emprego público de professor, por tempo determinado,
mediante contratação em regime celetista, devendo compare-
cer no local abaixo indicado, no prazo de 05 (cinco) dias úteis,
contados da data da primeira publicação deste Edital.

PROCESSO / NOME DO CANDIDATO / RG / CATEGORIA
DOCENTE

3724/2008 - Beniza Maria Figueira Thomaz da silva -
18.844.984/SSP-SP - Prof. 

Assistente I;
O não comparecimento do candidato dentro do prazo

acima estabelecido, bem como sua recusa à contratação, ou se
consultado e contratado deixar de entrar em exercício, terá
exauridos os direitos decorrentes de sua habilitações no
Concurso Público.

Local de Apresentação: FATEC-CRUZEIRO, Rua Othon
Barcelos, s/nº, Centro - Cruzeiro - SP, na Secretaria Acadêmica.
Horário: das 09h00 horas às 12h00 horas e das 14h00 horas às
17h00 horas

FATEC-GARÇA
EDITAL Nº 0567/2009 DE CONVOCAÇÃO 
O Diretor da Faculdade de Tecnologia de GARÇA, CON-

VOCA o candidato abaixo relacionado, habilitado no Concurso
Público do processo CEETEPS listado abaixo, para provimento
de emprego público de professor, por tempo indeterminado,
mediante contratação em regime celetista, devendo compare-
cer no local abaixo relacionado, no prazo de 05 (cinco) dias
úteis, contados da data da primeira publicação deste Edital.

PROCESSO / NOME DO CANDIDATO / RG / CATEGORIA
DOCENTE

5187/2008 - Dani Marcelo Nonato Marques - 23.024.394-
0/SSP-SP - Prof. 

Associado I;
O não comparecimento do candidato dentro do prazo

acima estabelecido, bem como a recusa à contratação, ou se
consultado e contratado deixar de entrar em exercício, terá
exauridos os direitos decorrentes de sua habilitação no
Concurso Público.

Local de Apresentação: FATEC-GARÇA, Av. Presidente
Vargas, 2331, Garça - SP, na Secretaria Acadêmica. Horário: das
13h00 horas às 17h00 horas.

FATEC- ZONA SUL
EDITAL Nº 0568/2009 DE CONVOCAÇÃO 
O Diretor da Faculdade de Tecnologia da ZONA SUL, CON-

VOCA o candidato abaixo relacionado, habilitado no Concurso
Público do processo CEETEPS listado abaixo, para provimento
de emprego público de professor, por tempo indeterminado,
mediante contratação em regime celetista, devendo compare-
cer no local abaixo indicado, no prazo de 05 (cinco) dias úteis,
contados da data da primeira publicação deste Edital.

PROCESSO / NOME DO CANDIDATO / RG / CATEGORIA
DOCENTE

4418/2008 - Marcus Leandro Torrano Ignatti - 22.265.084-
9/SSP-SP - Prof. Associado I.

O não comparecimento do candidato dentro do prazo
acima estabelecido, bem como sua recusa à contratação, ou se
consultado e contratado deixar de entrar em exercício, terá
exauridos os direitos decorrentes de sua habilitação no
Concurso Público.

Local de Apresentação: FATEC-ZONA SUL, R. Frederico
Grotte, 353 - Jardim Vergueiro - Santo Amaro - SP, na Secretaria
Acadêmica. Horário: das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00
horas.

MEIO AMBIENTE
MEIO AMBIENTE
CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DE CARGOS

DE ESPECIALISTA AMBIENTAL I
EDITAL Nº. 14 /2009
REF: EDITAL Nº. 08/2008
A Diretora do Departamento de Recursos Humanos da

Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SMA, de acordo com
o Edital de Abertura de Inscrições nº. 08/2008 e Instruções
Especiais nº 01/2008, publicado no DOE de 01/05/2008, retifi-
cado em 20/05/2008, e em cumprimento à liminar concedida
nos autos do processo decorrente do mandado de segurança nº
053.09.009559-9, em trâmite perante a 5ª Vara da Fazenda
Pública da Comarca da Capital, impetrado por Paulo Roberto
Belisário, inscrição 0125133-3, RG 18.596.168, RETIFICA a lista
de Classificação Geral Prévia por Modalidade - Portadores de
Deficiência (Edital 06/2009) e a lista de Classificação Geral
Prévia por Modalidade e Local - Portadores de Deficiência
(Edital 07/2009), publicadas no DOE de 12/03/2009, em face da
ordem judicial de inclusão do citado candidato na lista de defi-
cientes.

Informo, ainda, que a lista de classificação definitiva será
publicada oportunamente uma vez encerrada a análise dos
recursos apresentados.

Classificação Geral Prévia por Modalidade e Local -
Portadores de Deficiência

034 - Especialista Ambiental I - Modalidade Fiscalização,
Proteção e Recuperação de Recursos Naturais e Conservação da
Biodiversidade (Taubaté)

Inscrição Nome Documento filhos nascimento Port R Log
Inf Atual L Amb G Rec nota titulos N Final Class

0125133-3 PAULO ROBERTO BELISÁRIO 18596168 00
20/07/1964 7 1 2 0 7 22 55,71 0,0 55,71 1

Classificação Geral Prévia por Modalidade - Portadores de
Deficiência

Opção: Especialista Ambiental I ? Mod Fisc., Prot. e Rec. De
Recursos Nat. E Cons. Da Biodiv.

Inscrição Nome Documento filhos nascimento Port R Log
Inf Atual L Amb G Rec nota titulos N Final Class

01159607 RAFAEL DE FREITAS ZEITOUNI 153067184 00
22/03/1975 9 1 3 3 7 26 70,00 3,1 73,10 1

01153862 FELIPE DE JESUS CARBONE 438619390 00
24/10/1983 9 3 2 0 10 25 70,00 2,2 72,20 2

01214586 DANIEL SOLER HUET 320210832 00 06/08/1979
10 3 1 1 7 25 67,14 2,0 69,14 3

01176811 ALINE BRAGA MARCUSSI 334156804 00
24/11/1981 8 2 2 2 10 24 68,57 0,0 68,57 4

01242237 SILVIA CENCI 222778684 00 09/01/1973 9 1 2 1
7 26 65,71 0,6 66,31 5

01160974 SANDRA MARIA LOSI 99343423 01 03/03/1962
8 2 1 2 8 25 65,71 0,0 65,71 6

01192442 MARIA DE CARVALHO TEREZA MG11871411 00
23/12/1982 7 2 2 0 5 25 58,57 0,0 58,57 7

01150375 ANA CAROLINE FREITAS 3924606 00
04/03/1979 8 2 3 1 7 19 57,14 0,0 57,14 8

0125133-3 PAULO ROBERTO BELISÁRIO 18596168 00
20/07/1964 7 1 2 0 7 22 55,71 0,0 55,71 9

01163019 ELPIDIO DA CRUZ SILVA 138029283 02
28/05/1961 9 1 0 1 7 21 55,71 0,0 55,71 10

01145533 MARCIA REGINA LISBOA DOS SANTOS GODKE
308010917 01 08/06/1979 10 1 1 2 8 17 55,71 0,0 55,71 11

01223356 LILIAN CARMINITTI 327095350 00 21/04/1983
7 2 0 1 8 20 54,29 1,0 55,29 12

01197681 ANTONIO CARLOS SAO JOSE 5825076 02
05/03/1953 5 0 0 2 12 18 52,86 0,0 52,86 13

01148370 ROMILDO LUCIO CINTRA 53476589 01
30/03/1969 5 2 1 1 6 21 51,43 0,0 51,43 14

01177494 ANDREZA POLLYANA GOMES MORAES
M9045031 00 15/05/1976 8 1 1 1 6 18 50,00 0,0 50,00 15

E, para que ninguém possa alegar desconhecimento é
expedido o presente Edital.

Departamento de Recursos Humanos, aos 7 de abril de
2009.

Paula Cristina Nassif Elias de Lima
RG 16.776.530
Diretora do Departamento de Recursos Humanos

FUNDAÇÃO PARQUE ZOOLÓGICO
DE SÃO PAULO

FUNDAÇÃO PARQUE ZOOLÓGICO DE SÃO PAULO
CONCURSO PÚBLICO Nº. 001/2005
PROCESSO N.º CC-0027/05-05
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº. 174
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, CONVOCA os candidatos classificados, relaciona-
dos no Anexo I, para manifestação de interesse quanto a admis-
são, para preenchimento de 02 (duas) vagas existente no cargo
"Opção: A01 - Auxiliar de Serviços Operacionais (São Paulo)",
conforme regras a seguir:

1 - Os candidatos convocados deverão fazer a sua confir-
mação de interesse para a(s) vaga(s) existente(s), até o dia
14/04/2009, pessoalmente no Setor de Pessoal da Fundação,
sito à Av. Miguel Stéfano, 4241 - Água Funda - São Paulo - SP,
no horário das 8:00 às 10:00 horas, ou, através do telefone (11)
5073-0811 ramal 2017 com o Sr. Paulo César Firmino da Silva,
no horário das 8:00 às 16:00 horas, ou, pelo e-mail
sporto@sp.gov.br.

2 - A não confirmação até o dia e horário indicados, impli-
cará na perda definitiva do direito a vaga, qualquer que seja o
motivo alegado.

3 - Após o prazo determinado no Item 1, a Fundação
Parque Zoológico de São Paulo, para preenchimento da(s)
vaga(s) existente(s), convocará para admissão, através de
publicação no DOE - Poder Executivo - Seção I, os candidatos
que fizeram a sua confirmação, respeitada a ordem de classifi-
cação.

4 - O candidato convocado deverá se apresentar no dia e
horário indicado na convocação, na sede da Fundação Parque
Zoológico de São Paulo, sita à Av. Miguel Stéfano, nº. 4241 -
Água Funda - São Paulo - SP, no Setor de Pessoal, munido da
documentação necessária, conforme especificado no Anexo II
deste Edital.

5 - O não comparecimento do candidato convocado no dia
e horário indicado, bem como, a não apresentação dos docu-
mentos de comprovação dos pré-requisitos, conforme Edital de
Concurso, implicará na perda definitiva do direito a vaga, qual-
quer que seja o motivo alegado.

6 - Para admissão não serão aceitos protocolos de docu-
mentos.

7 - O candidato convocado será encaminhado, após a
entrega da documentação, para exame médico admissional,
cujo resultado é condição indispensável para a contratação.

8 - O exame médico pré-admissional será exclusivamente
eliminatório e realizar-se-á com base nas atividades inerentes
ao cargo para o qual o candidato foi aprovado, considerando-
se as condições de saúde necessárias para exercício das mes-
mas.

9 - O exame médico será realizado em data, local e horário
pré-determinado, não podendo ser alterado.

10 - A ausência ao exame médico, eliminará o candidato
do Concurso Público.

11 - A inexatidão das informações prestadas ou a consta-
tação de irregularidades em documentos, ainda que verificadas
posteriormente, eliminará o candidato concursado.

ANEXO I - LISTA DE CONVOCAÇÃO
I - São Paulo
Opção: A01 - Auxiliar de Serviços Operacionais (São Paulo)
Inscrição Nome Documento Nascimento Class. Final
0201121-2 MARLI DAS GRACAS VIEIRA AGEITOS 4128833

26/10/1947 402
0200824-6 JOSE VALTER ROSA 8961901 11/10/1952 403
0201539-0 WAGNER JORGE WENINGER 13397076

05/01/1955 404
0200948-0 LUZIA CILENE CARDOSO BORATINO

126986253 30/01/1957 405
0200670-7 HELIO RICARDO CAPINAM DE OLIVEIRA

9782332-6 29/09/1957 406
0100018-7 RUBENS CUSTODIO DOS SANTOS 77795829

21/01/1958 407
0200177-2 APARECIDA IZABEL CENTO 10.835.745

06/09/1958 408
0101158-8 MARIA LUCIA DE OLIVEIRA 12694720

06/06/1959 409
0200633-2 GILBERTO TEIXEIRA FILHO 92347642

03/03/1960 410
0201082-8 MARIA LUCIA SANTOS DA SILVA 14616348-5

12/10/1960 411
ANEXO II - DOCUMENTAÇÃO
1) Carteira de Trabalho e Previdência Social (original).
2) 3 (três) fotos 3x4 (recentes), datadas de até 6 (seis)

meses.
3) Carteira de Identidade (original acompanhado de cópia

simples).
4) Cadastro de Pessoa Física - CPF (original acompanhado

de cópia simples).
5) PIS/PASEP - se for inscrito (original acompanhado de

cópia simples).
6) Título de Eleitor e comprovante de haver votado na últi-

ma eleição - 2 turnos (original acompanhado de cópia simples).
7) Certificado de Reservista (original acompanhado de

cópia simples).
8) Comprovante de residência (original acompanhado de

cópia simples).
9) Comprovante de escolaridade (declaração de estabeleci-

mento de ensino regulamentado) exigido para o cargo (original
acompanhado de cópia simples).

10) Certidão de Nascimento (original acompanhado de
cópia simples).

11) Certidão de Casamento, se for casado ou Declaração
de Convivência Marital expedida por cartório (original acompa-
nhado de cópia simples).

12) Certidão de Nascimento dos filhos solteiros, menores
de 21 anos (original acompanhado de cópia simples).

13) Certidão Negativa de Antecedentes Criminais expedida
pela Secretaria de Segurança Pública da área de seu domicílio
(original).

14) Certidão expedida pelo órgão competente, indicando o
tipo de aposentadoria (somente para os aposentados em
cargo/emprego/função públicos, desde que os cargos estejam
previstos nas acumulações legais previstas pela Constituição
Federal) - original.

15) Certidão Negativa do Distribuidor Cível e Penal, caso
seja funcionário público, comprovando não ter sofrido, no exer-
cício de função pública, a imposição de sanções.

O presente Edital de Convocação encontra-se disponível no
site www.zoologico.sp.gov.br

E, para que chegue ao conhecimento de todos é expedido
o presente Edital.

São Paulo, 07 de abril de 2009.
Dr. Paulo Magalhães Bressan
Diretor Presidente
FUNDAÇÃO PARQUE ZOOLÓGICO DE SÃO PAULO
CONCURSO PÚBLICO Nº. 001/2005
PROCESSO N.º CC-0027/05-05
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº. 175
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, CONVOCA os candidatos classificados, relaciona-
dos no Anexo I, para manifestação de interesse quanto a admis-
são, para preenchimento de 01 (uma) vaga existente no cargo
"Opção: B06 - Oficial Pintor", conforme regras a seguir:

1 - Os candidatos convocados deverão fazer a sua confir-
mação de interesse para a(s) vaga(s) existente(s), até o dia
14/04/2009, pessoalmente no Setor de Pessoal da Fundação,
sito à Av. Miguel Stéfano, 4241 - Água Funda - São Paulo - SP,
no horário das 8:00 às 10:00 horas, ou, através do telefone (11)
5073-0811 ramal 2017 com o Sr. Paulo César Firmino da Silva,
no horário das 8:00 às 16:00 horas, ou, pelo e-mail
sporto@sp.gov.br.

2 - A não confirmação até o dia e horário indicados, impli-
cará na perda definitiva do direito a vaga, qualquer que seja o
motivo alegado.

3 - Após o prazo determinado no Item 1, a Fundação
Parque Zoológico de São Paulo, para preenchimento da(s)
vaga(s) existente(s), convocará para admissão, através de
publicação no DOE - Poder Executivo - Seção I, os candidatos
que fizeram a sua confirmação, respeitada a ordem de classifi-
cação.

4 - O candidato convocado deverá se apresentar no dia e
horário indicado na convocação, na sede da Fundação Parque
Zoológico de São Paulo, sita à Av. Miguel Stéfano, nº. 4241 -
Água Funda - São Paulo - SP, no Setor de Pessoal, munido da
documentação necessária, conforme especificado no Anexo II
deste Edital.

5 - O não comparecimento do candidato convocado no dia
e horário indicado, bem como, a não apresentação dos docu-
mentos de comprovação dos pré-requisitos, conforme Edital de
Concurso, implicará na perda definitiva do direito a vaga, qual-
quer que seja o motivo alegado.

6 - Para admissão não serão aceitos protocolos de docu-
mentos.

7 - O candidato convocado será encaminhado, após a
entrega da documentação, para exame médico admissional,
cujo resultado é condição indispensável para a contratação.

8 - O exame médico pré-admissional será exclusivamente
eliminatório e realizar-se-á com base nas atividades inerentes
ao cargo para o qual o candidato foi aprovado, considerando-
se as condições de saúde necessárias para exercício das mes-
mas.

9 - O exame médico será realizado em data, local e horário
pré-determinado, não podendo ser alterado.

10 - A ausência ao exame médico, eliminará o candidato
do Concurso Público.

11 - A inexatidão das informações prestadas ou a consta-
tação de irregularidades em documentos, ainda que verificadas
posteriormente, eliminará o candidato concursado.

ANEXO I - LISTA DE CONVOCAÇÃO
I - São Paulo
Opção: B06 - Oficial Pintor
Inscrição Nome Documento Nascimento Class. Final
0202029-7 LUCIANO FELICIANO DA SILVA 296691975

22/05/1978 8
0100731-9 MARCIAL BERNAL 15896990X 10/06/1961 9
0202019-0 EDMUNDO FERREIRA DA SILVA 234716241

28/02/1975 10
0104803-1 ORLANDO ALVES JUNIOR 12657693

01/01/1960 11
0202012-2 AGUINALDO CAVALCANTI 29631867X

03/08/1975 12
ANEXO II - DOCUMENTAÇÃO
1) Carteira de Trabalho e Previdência Social (original).
2) 3 (três) fotos 3x4 (recentes), datadas de até 6 (seis)

meses.
3) Carteira de Identidade (original acompanhado de cópia

simples).
4) Cadastro de Pessoa Física - CPF (original acompanhado

de cópia simples).
5) PIS/PASEP - se for inscrito (original acompanhado de

cópia simples).
6) Título de Eleitor e comprovante de haver votado na últi-

ma eleição - 2 turnos (original acompanhado de cópia simples).
7) Certificado de Reservista (original acompanhado de

cópia simples).
8) Comprovante de residência (original acompanhado de

cópia simples).
9) Comprovante de escolaridade (declaração de estabeleci-

mento de ensino regulamentado) exigido para o cargo (original
acompanhado de cópia simples).

10) Certidão de Nascimento (original acompanhado de
cópia simples).

11) Certidão de Casamento, se for casado ou Declaração
de Convivência Marital expedida por cartório (original acompa-
nhado de cópia simples).

12) Certidão de Nascimento dos filhos solteiros, menores
de 21 anos (original acompanhado de cópia simples).

13) Certidão Negativa de Antecedentes Criminais expedida
pela Secretaria de Segurança Pública da área de seu domicílio
(original).

14) Certidão expedida pelo órgão competente, indicando o
tipo de aposentadoria (somente para os aposentados em
cargo/emprego/função públicos, desde que os cargos estejam
previstos nas acumulações legais previstas pela Constituição
Federal) - original.

15) Certidão Negativa do Distribuidor Cível e Penal, caso
seja funcionário público, comprovando não ter sofrido, no exer-
cício de função pública, a imposição de sanções.

O presente Edital de Convocação encontra-se disponível no
site www.zoologico.sp.gov.br

E, para que chegue ao conhecimento de todos é expedido
o presente Edital.

São Paulo, 07 de abril de 2009.
Dr. Paulo Magalhães Bressan
Diretor Presidente

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

REITORIA

CENTRO DE ENERGIA NUCLEAR NA
AGRICULTURA
COMUNICADO DE ENCERRAMENTO
O Centro de Energia Nuclear na Agricultura, do Campus

"Luiz de Queiroz", da USP em Piracicaba, comunica o encerra-
mento do Concurso Público para a função de Especialista em
Laboratório iniciado com a publicação do Edital CENA/01-2008,
de Abertura de Concurso Público no Diário Oficial do Estado de
São Paulo em 06/09/2008, tendo em vista a convocação do
único candidato classificado.

FACULDADE DE MEDICINA VETERINÁRIA
E ZOOTECNIA
Edital FMVZ/PAE nº05/2009
Inscrição para o Programa de Aperfeiçoamento de Ensino

no 2º semestre de 2009.
A Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da

Universidade de São Paulo comunica que, nos termos da
Portaria GR-3588 de 10/05/2005, estarão abertas, no período
de 13 de abril à 02 de maio de 2009, impreterivelmente, de
segunda a sexta-feira, no horário das 9h00 às 17h00, junto aos
Departamentos desta Faculdade, as inscrições para o Programa
de Aperfeiçoamento de Ensino/PAE para o 2º semestre/2009. A
não apresentação de qualquer dos documentos necessários,
abaixo discriminados, não permitirá a inscrição do candidato. 

I. Das Inscrições
1. Poderão se candidatar para participar da Etapa de

Estágio Supervisionado em Docência do PAE, exclusivamente,
os alunos de pós-graduação da USP, regularmente matriculados
em curso de mestrado ou doutorado e que comprovem já terem
realizado a Etapa de Preparação Pedagógica.

2. Poderão se inscrever alunos de pós-graduação de
Unidades diferentes daquelas onde a disciplina de graduação é
ministrada (os créditos correspondentes às atividades do pós-
graduando serão computados na Unidade em que o aluno esti-
ver matriculado).

3. O aluno de mestrado ou doutorado somente poderá se
inscrever para realizar a Etapa de Estagio Supervisionado em
Docência em uma única disciplina por semestre.

4. As Disciplinas serão divulgadas no local da inscrição.
5. A inscrição será feita na Secretaria do Departamento res-

ponsável pela disciplina de graduação mediante a apresentação
dos seguintes documentos:

a. Ficha de inscrição, com todos os campos corretamente
preenchidos.

b. Cópia simples do RG, CPF, título de eleitor e compro-
vante de votação, documento militar, certidão de casamento,
em caso de estado civil casado, RNE, visto de estrangeiro ou
protocolo com indicação de validade, em caso de alunos estran-
geiros, em vigência

c. Plano de Trabalho elaborado pelo(s) responsável(eis)
pela disciplina de graduação a ser oferecida no semestre letivo
seguinte, no qual deverão constar as tarefas de responsabilida-
de do pós-graduando (no máximo, 2 páginas, que descreva o
conjunto de atividades a serem desenvolvidas durante o está-
gio).

d. Bolsistas FAPESP deverão apresentar autorização da
Agência para participar do Estágio Supervisionado em
Docência, independente da participação ser com ou sem auxílio
financeiro.

e. Ficha do aluno e declaração de matrícula atualizadas.
f. Comprovante indicando a modalidade de Etapa de

Preparação Pedagógica realizada.
7. A participação no Programa não conferirá qualquer vin-

culo empregatício com a Universidade de São Paulo.
8. A integração no Programa se fará pelo prazo de 05

meses, iniciando-se em 01/07/2009.
9. As atividades desenvolvidas pelo estagiário não poderão

exceder 06 (seis) horas semanais e deverão ser compatíveis
com suas atividades regulares na pós-graduação.

10. É vedado aos estagiários ministrar aulas teóricas sem a
supervisão do professor responsável pela disciplina (é permiti-
do ao estagiário, sob a supervisão do docente responsável, par-
ticipar de seminários, experimentos de laboratório, estudos diri-
gidos e discussão de tópicos em pequenos grupos, bem como
organizar e participar de plantões para elucidar dúvidas e apli-
car provas e exercícios, estando terminantemente vedado subs-
tituir o docente nas aulas teóricas).

II. Da Seleção de bolsistas
1. Será dada prioridade aos pós-graduandos sem vínculo

empregatício, que não estejam recebendo bolsa de pós-gra-
duação.

2. Em caso de mais de 01 (um) candidato por disciplina,
terá prioridade o que estiver cursando o doutorado. No caso de
empate, será escolhido o que não tenha participado do PAE
anteriormente, como bolsista.

3. O critério de desempate entre o candidato do mesmo
nível levará em consideração o número de créditos obtidos em
disciplinas, dando-se prioridade ao pós-graduando que tiver o
maior número.

4. Será selecionado 01 (um) candidato por disciplina obri-
gatória ou optativa, priorizando as disciplinas obrigatórias.

5. Caso haja sobra de cota de bolsas, os critérios serão os
mesmos, excluindo-se os já selecionados.

III. Do auxílio financeiro
1. A Etapa de Estágio Supervisionado em Docência poderá

contar com auxílio financeiro mensal destinado aos alunos de
pós-graduação selecionados entre os inscritos, sendo que cada
Unidade de Ensino é contemplada com certo número de cotas
definido pelo Presidente da Comissão Central do PAE, ouvida a
referida Comissão. 

IV. Da seleção de estagiários PAE voluntários
1. Poderão ser aceitos todos os candidatos indicados pelo

Professor responsável pela escolaridade da disciplina de gra-
duação.

V. Da Supervisão
1. A supervisão do plano de trabalho ficará a cargo do

Professor responsável pela disciplina de graduação.
2. A função de supervisor será desvinculada da de orienta-

dor do estudante, não sendo vedada à coincidência.
3. Caberá ao supervisor orientar e acompanhar as ativida-

des desenvolvidas pelo aluno no estágio.
VI. Da Avaliação
1. Ao término das atividades o estagiário, bolsista ou não,

e seus respectivos supervisores deverão encaminhar relatório
detalhado de todas as atividades realizadas no decorrer do
estágio (formulários à disposição no site da FMVZ), os quais
serão avaliados pela Comissão Coordenadora do PAE.

2. A conclusão do Estágio Supervisionado em Docência,
com aproveitamento, dará ao aluno o direito de receber um cer-
tificado de participação no programa, quando da primeira par-
ticipação. As demais serão comprovadas por meio de declara-
ção.

3. Se o aluno for reprovado não terá direito ao certificado
do PAE. Caso seja bolsista CAPES, terá que repetir a atividade,
sem remuneração, para cumprir as exigências dessa Agencia.

Outras informações poderão ser obtidas no Serviço de Pós-
Graduação da FMVZ/USP, telefones: 3091-
1351/1357/1350/1361, e-mail: paefmvz@usp.br. 

INSTITUTO DE FÍSICA DE SÃO CARLOS
INSTITUTO DE FÍSICA DE SÃO CARLOS
Edital ATAc/IFSC-023/2009, de 07/04/2009
Comunicamos que terá início no dia 25 de maio de 2009,

às 8h, na sala Celeste do IFSC, o concurso público de títulos e
provas para provimento de um cargo de Professor Doutor, na
área de Ressonância Magnética Nuclear em Sistemas
Biológicos, referente aos Editais ATAc/IFSC-57/2008 de
01/12/2008 e 016/2009 de 01/04/2009, ficando convocados os
candidatos inscritos e a comissão julgadora.

INSTITUTO DE FÍSICA DE SÃO CARLOS
Edital ATAc/IFSC-024/2009, de 07/04/2009
Comunicamos que terá início no dia 15 de junho de 2009,

às 8h, na sala Celeste do IFSC, o concurso público de títulos e
provas para provimento de um cargo de Professor Doutor, na
área de Fluidos Quânticos Atômicos: Áreas Experimentais de
Condensados de Bose-Einstein, Sistemas de Férmions degene-
rados, Sistemas Bosônicos e Fermiônicos em Redes ópticas,
Estudos especiais com átomos ultra-frios relacionados com flui-
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