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Instalações de Eletricidade de Baixa Tensão (até 1.000 V) - 2,0 por ART 20
Instalações de Eletricidade de Média Tensão (de 1.0 KV até 36,2 KV) - 2,0 por ART 20
ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL
Cursos de Atualização Profissional - 1,0 por curso na área de Engenharia
Elétrica e/ou na área de software voltado para Engenharia Elétrica

10

TO TA L 60

ANEXO III
2ª Fase: APRESENTAÇÃO DE TÍTULOS

MÉDICO/CLÍNICA GERAL - 00513.10 - CAMPUS ARARAS
TABELA DE VALORAÇÃO

TÍTULOS ACADÊMICOS (em Medicina ou áreas afins, devidamente regis-
trados nos órgãos competentes)

VALOR MÁXIMO

Título de Doutor 25 pontos
Título de Mestre 20 pontos
Residência Médica em Saúde da Família 15 pontos
Residência Médica em qualquer área da saúde 10 pontos
Título de Especialista na área (Pós-Graduação Latu Sensu) - (Mínimo de 360hs
com Monografia, conforme Resolução nº 01 de 08/06/2007-CNE/CES)

05 pontos

Valor máximo: 25 pontos (não cumulativos)

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL NA ÁREA DO CONCURSO (comprovada
por carteira profissional, portaria ou declaração oficial da instituição empre-
gadora das atividades desenvolvidas).

VALOR MÁXIMO

Funções administrativas (gerenciamento, coordenação, supervisão, direção) em
unidades na área da saúde (3 pontos por ano)

Até 15 pontos

Experiência na área de saúde da família, exceto residência médica (3 pontos
por ano)

Até 15 pontos

Experiência na área de clínica geral (2 pontos por ano) Até 10 pontos
Atividades de ensino - aulas teóricas e/ou práticas na área médica em qualquer
nível (2 pontos por ano)

Até 10 pontos

Valor máximo: 50 pontos

ATIVIDADES EDUCACIONAIS E CIENTÍFICAS (nos últimos 10 anos). VALOR MÁXIMO
Coordenação ou participação em planejamento, promoção e avaliação de ati-
vidades educativas em saúde (0,5 pontos por ano de atividade)

Até 4 pontos

Publicações de artigos científicos ou produção de material informativo/didático
na área de saúde (0,5 pontos por publicação ou produção)

Até 4 pontos

Participação de comissões de elaboração e/ou promoção de campanhas edu-
cativas para a área de saúde (0,5 ponto por participação)

Até 4 pontos

Palestras proferidas na área de saúde (0,5 ponto por palestra) Até 3 pontos
Cursos ministrados na área de saúde (de 12 ou mais horas) (1 ponto por
curso).

Até 3 pontos

Apresentação de trabalho (oral ou pôster) em evento científico nacional/internacional na
área de saúde ou áreas afins (0,25 pontos por trabalho)

Até 3 pontos

Experiência em projeto e/ou atividades de pesquisa (0,5 pontos por ano de
experiência)

Até 2 pontos

Participação em cursos de curta duração (de 12 ou mais horas) na área de saúde
(atualização, extensão, treinamentos e outros) (0,25 pontos por curso)

Até 2 pontos

Valor máximo: 25 pontos

ITEM P O N TO S
Títulos acadêmicos 25
Experiência profissional na área do concurso 50
Atividades educacionais e científicas 25
TO TA L 100

ANEXO IV
CRONOGRAMA DO CONCURSO PÚBLICO

FA S E S D ATA
Inscrições 15/08 a 13/09/2013
Data limite para pedido de isenção da taxa de inscrição 29/08/2013
Deferimento/indeferimento do pedido de isenção da
taxa de inscrição

06/09/2013

Data limite para pedido de prova especial e/ou tratamento especial 13/09/2013
Divulgação do Horário e Local da Prova 25/09/2013
1ª Fase - Realização da Prova Objetiva 29/09/2013
Divulgação do Gabarito 01/10/2013
Prazo para Interposição de Recursos da Prova Objetiva 02 e 03/10/2013
Divulgação do Resultado dos Recursos 16/10/2013
Divulgação Lista Nominal dos Candidatos Classificados na 1ª Fase
e convocação para Apresentação de Títulos.

21/10/2013

2ª Fase - Entrega da documentação comprobatória para a realização
da prova de títulos

22 a 25/10/2013

Divulgação da pontuação da prova de títulos Será informado oportunamente,
Divulgação do Resultado Final conforme número de habilitados.

Local da Prova-Campus São Carlos
00513.01-Assistente Social
00513.02-Bibliotecário/Documentalista
00513.03-Enfermeiro/Área
00513.04-Engenheiro/Engenharia Elétrica

Campus São Carlos
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS
Rodovia Washington Luis, Km 235
São Carlos-SP.

Local da Prova-Campus Sorocaba
00513.05-Analista de Tecnologia da Informação
00513.06-Assistente Social
00513.07-Engenheiro/Engenharia Elétrica

Campus Sorocaba
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS
Rodovia João Leme dos Santos, Km 110- SP-264
Bairro do Itinga - Sorocaba-SP.

Local da Prova-Campus Araras
00513.08-Assistente Social
00513.09-Enfermeiro/Área
00513.10-Médico/Clínica Geral

Campus Araras
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS
Rodovia Anhanguera, Km 174- SP-330
A r a r a s - S P.

Observação: Qualquer alteração nas datas decorrente do número de candidatos inscritos será in-
formado através de edital no endereço: www.concursos.ufscar.br.

ANEXO V
REQUERIMENTO DE ISENÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO

À Comissão Organizadora do Concurso
Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas
UFSCar
Edital nº _________/2013
Eu,______________________________________, Fone (__) _____________;

email:____________________________, sexo __________________, nascido no
dia____/____/_________, nome da mãe_____________________________________, portador do RG
Nº _________________________, Órgão expedidor:____________, Data de emis-
são:_________________ inscrito no CPF/MF sob o nº ____________________________, e com ins-
crição NIS nº ___________________________________________________, venho por meio deste RE-
QUERER ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO referente ao concurso público para o cargo de
__________________________________________ e para tanto declaro estar inscrito no Cadastro Único
para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), e que atendo a condição estabelecida no inciso
II do caput do artigo 1º do Decreto nº 6593, de 02 de outubro de 2008 (família de baixa renda).

Declaro também estar ciente de que as informações que estou prestando são de minha inteira
Responsabilidade e que estarei sujeito às sanções previstas em lei, aplicando-se, ainda, o disposto no
parágrafo único do artigo 10 do Decreto nº 83.936, de 6/09/1979.

Declaro ainda, concordar com a divulgação de minha condição de solicitante de isenção de taxa
de inscrição nos documentos resultantes do referido Concurso Público.

Atenciosamente,
______________________________________
(data e assinatura do candidato)
RECEBIDO EM _________/__________/2013.
Por ___________________________________________
(Assinatura e carimbo do servidor)
ANEXO VI
REQUERIMENTO DE PROVA ESPECIAL E/OU DE TRATAMENTO ESPECIAL
À Comissão Organizadora do Concurso
Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas
UFSCar
Edital nº _________/2013
Eu,___________________________________________________________________________,

residente à____________________________________________, telefone (__)____________,
email:_________________________, portador do RG Nº _________________________________, ins-
crição nº _______________________, candidato ao cargo
de_____________________________________________ venho por meio deste REQUERER ATEN-
DIMENTO DIFERENCIADO para a realização da prova, por encontrar-me amparado pelo Decreto nº
3.298/99, e para tanto apresento neste ato o laudo médico emitido nos últimos 12 meses (anexo) com a
respectiva Classificação Internacional de Doenças (CID-10), no qual constam os seguintes dados:

Deficiência que possui com a especificação da espécie e o grau:
_____________________________________________________________________________.
Código correspondente do (CID-10):

_______________________________________________________.
Nome e número de registro no Conselho Regional de Medicina (CRM) do médico responsável

pelo laudo:
_______________________________________________________.
Razão pela qual NECESSITO DE PROVA ESPECIAL E/OU DE TRATAMENTO ESPECIAL

para a realização da prova objetiva, a saber:_____________________________________________(dis-
criminar a necessidade).

Atenciosamente,
______________________________________
(data e assinatura do candidato)
RECEBIDO EM _________/__________/2013.
Por __________________________________________
(Assinatura e carimbo do servidor)
ANEXO VII
RAZÕES DE RECURSO
Edital nº _________/2013
À Comissão Organizadora do Concurso
Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas
UFSCar
CÓDIGO/NOME DO CARGO: ____________________________
Requerente: ___________________________ Inscrição nº ________
Fone (__) _______________; email:___________________________
Nº da Questão _________________ Item ______________________
Resposta do Candidato ____________ Resposta do Gabarito Oficial provisório

__________________

TEXTO DA QUESTÃO:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

JUSTIFICATIVA DO CANDIDATO:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

São Carlos, de de 2013.
__________________________________________
candidato
INSTRUÇÕES:
- O recurso deverá ser apresentado:
- em folhas separadas para questões diferentes.
- as folhas deverão ser numeradas seqüencialmente com indicação do número da questão e do

item, da resposta marcada pelo candidato e da resposta divulgada no gabarito.
-identificação e assinatura do candidato.

MAURO ROCHA CÔRTES
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