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 AGUAÍ

 PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAÍ

 AVISO DE LICITAÇÃO. PROCESSO Nº 002/2015 - PREGÃO 
PRESENCIAL 002/2015. AQUISIÇÃO DE TATAME DE E.V.A. SES-
SÃO DESIGNADA PARA O DIA 11 DE MAIO DE 2015, ÀS 09H00. 
EDITAL À DISPOSIÇÃO NO ENDEREÇO ELETRÔNICO WWW.
AGUAÍ.SP.GOV.BR. JULIANA RIBEIRO - OLIVEIRA.

 AVISO DE LICITAÇÃO. PROCESSO Nº 023/2015 - PREGÃO 
PRESENCIAL 020/2015. REGISTRO DE PREÇOS DE PEDRA POR-
TUGUESA. SESSÃO DESIGNADA PARA O DIA 11 DE MAIO DE 
2015, ÀS 14:30 HORAS. EDITAL A DISPOSIÇÃO NO ENDEREÇO 
ELETRÔNICO WWW.AGUAÍ.SP.GOV.BR. JULIANA RIBEIRO - OLI-
VEIRA.

 AVISO DE LICITAÇÃO. PROCESSO Nº 031/2015 - PREGÃO 
PRESENCIAL 028/2015. REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICA-
MENTOS COM O MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE 
A TABELA ABC FARMA. SESSÃO DESIGNADA PARA O DIA 12 
DE MAIO DE 2015, ÀS 09:00 HORAS. EDITAL A DISPOSIÇÃO 
NO ENDEREÇO ELETRÔNICO WWW.AGUAÍ.SP.GOV.BR. JULIANA 
RIBEIRO - OLIVEIRA.

 ÁGUAS DA PRATA

 PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS DA PRATA

 EXTRATO DE ADITAMENTO CONTRATO
Aditamento do Contrato Administrativo nº  02/2014
Contratante: Município de Águas da Prata-SP
Contratada: Construtora Viasol Ltda.
Objeto: EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE-ESCOLA 

NO MUNICÍPIO DE ÁGUAS DA PRATA.
Prazo Aditado: Fica prorrogado o prazo inicial de 12/04/2015 

até 08/10/2015
Data de assinatura: 07/04/2015
 EXTRATO DE ADITAMENTO CONTRATO
Contrato Administrativo nº 39/2014
Contratante: Município de Águas da Prata – SP
Contratada: C.S.B Promoções Ltda. ME.
Objeto: LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SONORIZAÇÃO COM-

PLETA, ILUMINAÇÃO, TELÃO E PALCO PARA A REALIZAÇÃO DO 
EVENTO “PRATA EM SERESTA” A SER REALIZADA NOS ÚLTIMOS 
SÁBADOS DE CADA MÊS. Fica prorrogado o período contratual 
de 28/03/2015, até 27/03/2016.

Recurso: 02.06.01-236956004-3390.39.00 (SEMTUC)
Data de assinatura: 25/03/2015.
 EXTRATO DE CONTRATO
Contrato Administrativo nº 20/2015
Contratante: Município de Águas da Prata – SP
Contratada: Alexandra Aparecida Bernardo - ME.
Objeto: CONCESSÃO DE ESPAÇO PÚBLICO NA PRAÇA DA 

BANDEIRA PARA INSTALAÇÃO DE PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO, 
CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA PARA REALIZAÇÃO DO 
EVENTO CARNAVAL DE RUA NOS DIAS 14,15,16 E 17 DE FEVE-
REIRO DE 2015 NO MUNICÍPIO DE ÁGUAS DA PRATA.

Valor: R$ 3.010,00 (três mil e dez reais). Data de assinatura: 
12/02/2015. Vigência: 18/02/2015

 EXTRATO DE ADITAMENTO CONTRATO
Aditamento do Contrato Administrativo n.º : 30/2014
Contratante: Município de Águas da Prata-SP
Contratada: Sterlix Ambiental Tratamento de Resíduos Ltda.
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO E A 
DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA SÚDE, DOS 
GRUPOS “A, B e E”.

Prorrogação de Prazo: Fica Prorrogado o prazo contratual de 
01/01/2015 até 30/04/2015.

Data de assinatura: 30/12/2014.
 TERMO DE SUSPENSÃO
Processo: 37/2015
PREGÃO PRESENCIAL nº 26/2015
Conforme verificação e revisão detalhada da Comissão 

Permanente de Licitações no TERMO DE REFERENCIA e em 
consonância à lei de Licitações nº 8666/93 e suas alterações 
posteriores, corroborado à discricionariedade da Administração 
Municipal em promover e garantir os princípios da Legalidade, 
impessoalidade e competitividade, fica o Processo Administra-
tivo nº 37/15, instruinte da modalidade de Licitação Pregão 
Presencial sob nº 26/2015 que trata da CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA DE 
ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ÁGUAS DA PRATA, 
suspensa em seu inteiro teor devendo a Comissão Permanente 
de Licitações providenciar as medidas pertinentes no aperfeiço-
amento do Termo de Referência e assim propor nova data de 
sessão para abertura de documentos e propostas do certame 
licitatório. Águas da Prata, 27 de abril de 2015. Samuel da Silva 
Binati - Prefeito Municipal

 ÁGUAS DE LINDOIA

 PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS DE LINDOIA

 SANEAMENTO AMBIENTAL
 Extrato de homologação - Face ao constante dos autos 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 
o resultado da licitação modalidade Pregão Presencial RP nº 
004/2015 Processo nº 006/2015, referente a eventuais aquisi-
ções de Tubos em PVC PBA/PBS para infra-estrutura, durante 
12 meses, conforme especificações constantes no ANEXO I – 
TERMO DE REFERÊNCIA,empresas vencedoras:TIGRE S/A TUBOS 
E CONEXÕES LTDA, CNPJ Nº 84.684.455/0071-76, (itens: 1,2,3 
e 5) valor total R$ 92.600,00(noventa e dois mil e seiscentos 
reais), MULTILIT INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - CNPJ Nº 
81.067.860/0001-44, (itens: 4 ) valor R$ 3.500,00(três mil e 
quinhentos reais).Determino a convocação das empresas vence-
doras para a assinatura da Ata de Registro de Preços. Publique-
se. Águas de Lindóia, 27 de abril de 2015. LUCIANO CARVALHO 
FIORI - Diretor Presidente.

 ALTINÓPOLIS

 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINÓPOLIS

 CONCURSO PÚBLICO N° 001/2015
DISPÕE SOBRE A REABERTURA DO PRAZO DE INSCRIÇÕES
DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2015.
O Prefeito Municipal de Altinópolis, Marco Ernani Hyssa 

Luiz, resolve REABRIR o prazo de inscrições do Concurso Público 
n° 001/2015, para o cargo de Agente de Apoio Operacional 
I – Operador de Veículos Pesados, até as 16h00min do dia 04 
de maio de 2015. As inscrições poderão ser feitas SOMENTE no 
Departamento de Recursos Humanos desta Prefeitura Municipal 
de Altinópolis, sito na Rua Major Garcia, 144, Bairro Centro. 
Fica mantido a data da prova objetiva e da prova prática para 
o dia 17 de maio de 2015, domingo, com início previsto para as 
09h00min, com duração da prova de 3h (três horas), no prédio 
da escola da Escola EMEF Coronel Joaquim da Cunha, sito na 
Rua Carlos Gomes, 170, Bairro Centro, na cidade de Altinópolis/
SP. Os interessados poderão obter mais informações no local 
de realização das inscrições ou acessando o site http://www.
altinopolis.sp.gov.br.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Altinópolis, 27 de abril de 2015.
Marco Ernani Hyssa Luiz
Prefeito Municipal de Altinópolis

 FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO 
MÉDICO-HOSPITALAR

 CONVOCAÇÃO
A Fundação para o Desenvolvimento Médico e Hospitalar 

convoca o(a) candidato(a), FRANCINE ESCOBAR GALINDO 
GONÇALVES CPF: 229.631.538-05, classificado(a) em 13º lugar 
no processo seletivo de pessoal, realizado por essa fundação na 
função de Técnico de Enfermagem (117/2014), para comparecer 
no prazo de 3 (três) dias úteis a contar do recebimento desta, no 
setor de Recursos Humanos desta Fundação.

O não cumprimento no referido prazo implicará na perda 
de seus direitos, sendo convocado o candidato posterior para 
assumir referida vaga.

Atenciosamente,
Valquíria Aparecida Bazzo da Cunha
Gerente de Recursos Humanos
FAMESP
CONVOCAÇÃO
A Fundação para o Desenvolvimento Médico e Hospitalar 

convoca o(a) candidato(a), MARCOS ROBERTO EGÍDIO CPF: 
200.202.918-09, classificado(a) em 03º lugar no processo 
seletivo de pessoal, realizado por essa fundação na função de 
Agente de Humanização (24/2015), para comparecer no prazo 
de 3 (três) dias úteis a contar do recebimento desta, no setor de 
Recursos Humanos desta Fundação.

O não cumprimento no referido prazo implicará na perda 
de seus direitos, sendo convocado o candidato posterior para 
assumir referida vaga.

Atenciosamente,
Valquíria Aparecida Bazzo da Cunha
Gerente de Recursos Humanos
FAMESP
CONVOCAÇÃO
A Fundação para o Desenvolvimento Médico e Hospita-

lar convoca o(a) candidato(a), GLAUCIA CECILIO LEITE CPF: 
323.501.248-60, classificado(a) em 12º lugar no processo 
seletivo de pessoal, realizado por essa fundação na função de 
TÉCNICO DE ENFERMAGEM (117/2014), para comparecer no 
prazo de 3 (três) dias úteis a contar do recebimento desta, no 
setor de Recursos Humanos desta Fundação.

O não cumprimento no referido prazo implicará na perda 
de seus direitos, sendo convocado o candidato posterior para 
assumir referida vaga.

Atenciosamente,
Valquíria Aparecida Bazzo da Cunha
Gerente de Recursos Humanos
FAMESP
 ASSUNTO: Processo Seletivo de Pessoal para admissão em 

regime C.L.T. para a função, abaixo descrita.
 -  - HOMOLOGO: Processo Seletivo de Pessoal para admis-

são em Regime C.L.T., na função abaixo, para o AMBULATÓRIO 
MÉDICO DE ESPECIALIDADES – AME - TUPÃ, conforme segue:

AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES – AME - TUPÃ
Processo - Função
043/2015 - FONOAUDIÓLOGO
Fundação para o Desenvolvimento Médico e Hospitalar, 27 

de ABRIL de 2015.
Prof. Dr. Pasqual Barretti
Diretor Presidente
FAMESP

 BEC - Bolsa Eletrônica 
de Compras
 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

 UG LIQUIDANTE Nº DA PD VALOR R$

400105 2015PD00131 90,64
400111 2015PD00161 407,20
400113 2015PD00134 24,63

Total Geral de PDs Vencimento 29/04/2015: R$ 522,47

 SECRETARIA DA GESTÃO PÚBLICA

 INSTITUTO ASSISTÊNCIA MÉDICA AO SERVIDOR 
PÚBLICO

 DIVISÃO DE FINANÇAS

Nº DA PD VENCIMENTO VALOR

2015PD06189 29.ABR.2015 R$ 558,36
2015PD06201 29.ABR.2015 R$ 2.991,60
2015PD06202 29.ABR.2015 R$ 7.162,40
2015PD06203 29.ABR.2015 R$ 5.681,00
2015PD06206 29.ABR.2015 R$ 4.968,00
2015PD06207 29.ABR.2015 R$ 1.922,58
2015PD06209 29.ABR.2015 R$ 8.097,60
2015PD06562 29.ABR.2015 R$ 4.090,80
2015PD06210 30.ABR.2015 R$ 24.936,00
2015PD07613 01.MAI.2015 R$ 1.999,80
2015PD07616 01.MAI.2015 R$ 71.260,00
2015PD07618 01.MAI.2015 R$ 720,00
2015PD07623 01.MAI.2015 R$ 3.528,00
2015PD07675 01.MAI.2015 R$ 4.200,00
2015PD08429 01.MAI.2015 R$ 8.282,16
TOTAL  R$150.398,30

 Diário dos Municípios
 ADAMANTINA

 PREFEITURA MUNICIPAL DE ADAMANTINA

 FACULDADES ADAMANTINENSES 
INTEGRADAS
 AVISO DE LICITAÇÃO-TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2015 – 

PROCESSO Nº 13/2015-As FACULDADES ADAMANTINENSES 
INTEGRADAS - FAI, Autarquia Municipal, autorizada pelo Diretor 
Geral, torna público e para conhecimento dos interessados que 
esta aberta licitação, sob a modalidade Tomada de Preços, com 
as seguintes características:OBJETO: Contratação de empresa 
especializada para realizar construção de muro, calçamento, 
pilares, gradil e portões metálicos no campus II da FAI, conforme 
especificações do Anexo I, do Projeto, Memorial Descritivo, 
Orçamento e Cronograma Físico-Financeiro que são partes inte-
grantes do Edital de Tomada de Preços nº 02/2015.

TIPO: Menor Preço Global.RECEBIMENTO E ABERTURA DOS 
ENVELOPES: 13 de maio de 2015, às 14:00 horas.LOCAL: Setor 
de Licitação, situado na Rua Nove de Julho nº 730/740, centro – 
Adamantina (SP)EDITAL E ESCLARECIMENTOS: endereço acima, 
no horário das 08:00 às 11:00 e das 12:30 às 17:00 horas, 
através do fone (18) 3502-7010. A pasta completa, contendo 
o Edital, o formulário padrão de proposta (Anexo I) e demais 
Anexos, pode ser retirada no portal www.fai.com.br.Adamantina 
(SP), 28 de abril de 2015.Prof. Dr. Márcio Cardim-Diretor Geral

e critica de modo a evidenciar a originalidade de sua contribuição nos 
campos da ciência, das artes ou das humanidades

Os candidatos, em exercício de função docente na UNESP, ficam 
dispensados das exigências referidas nas letras a, b, c e d, desde que 
as tenham cumprido anteriormente.

Além do título de Doutor, o candidato deverá comprovar 6 
(seis) anos de atividades em ensino de graduação, após o doutorado. 
Deverá, também, satisfazer, no ato da inscrição, os seguintes critérios:

I - comprovar vínculo a Programa de Pós-Graduação stricto 
sensu, recomendado pela Capes, na Unesp ou fora dela, na qualidade 
de docente e orientador credenciado;

II - possuir, pelo menos, duas orientações concluídas em Pro-
gramas de Pós-Graduação stricto sensu, recomendado pela Capes, 
mestrado ou doutorado;

III - possuir, pelo menos, 10 (dez) publicações científicas entre: 
artigos completos em revistas referenciadas em base de dados, inde-
xadores e portais de periódicos com reconhecida qualidade na área, 
trabalhos completos em anais de eventos de âmbito nacional ou inter-
nacional de comprovada relevância na área de conhecimento, livros, 
capítulos de livros, partituras, obras artísticas e patentes concedidas;

IV - ter coordenado, pelo menos, um projeto de pesquisa ou de 
extensão com financiamento e avaliação externos à Universidade;

V - ter coordenado projetos de Núcleo de Ensino ou Programa de 
Educação Tutorial (PET);

VI - ter coordenado projetos de extensão universitária creden-
ciados em IES;

VII - ter participado, como membro titular, de atividades admi-
nistrativas ou de gestão acadêmica em pelo menos 2 (dois) órgãos 
colegiados da Universidade;

VIII - ter produzido material didático, demonstrativo, impresso ou 
por mídia eletrônica de comprovada qualidade editorial, que não os 
já apresentados no inciso III;

IX - ter participado de Programa de Pós-Graduação lato sensu ou 
Programa de Residência;

X - ter orientado 6 (seis) alunos de graduação, sendo pelo menos 
3 (três) com Bolsa de Iniciação Científica de Agência de Fomento, 
ou Bolsa de Núcleo de Ensino, ou Bolsa de Apoio Acadêmico e 
Extensão II;

XI - ter participado de pelo menos 10 (dez) congressos científicos, 
com apresentação de trabalho em cada um;

XII - ter realizado estágio de pós-doutoramento que totalize, pelo 
menos, 5 (cinco) meses;

XIII - ter recebido Bolsa de Produtividade do CNPq;
XIV - ter coordenado Curso de Graduação e/ou de Pós-Graduação 

stricto sensu;
XV - ter coordenado Projeto Temático ou similar;
XVI - ter obtido auxílio individual para pelo menos uma das 

seguintes finalidades: participação em congresso, realização de 
evento científico, publicação de texto, obtenção de bolsa de estudo, 
própria ou para orientados de Pós-Graduação stricto sensu e supervi-
são de Pós-Doutoramento, excetuando-se as previstas no inciso XIII, e 
despesas com professor visitante;

§ 1º - Os incisos de I a IV serão compulsórios, sendo que o can-
didato em cuja Unidade não exista Curso de Pós-Graduação stricto 
sensu recomendado pela Capes, Mestrado ou Doutorado, em sua área 
de atuação, deverá ter no mínimo:

a) 15 (quinze) publicações científicas ou obras artísticas;
b) 2 (dois) projetos de pesquisa financiados por agência de 

fomento externa à Unesp;
c) orientado 10 (dez) alunos de iniciação científica com bolsa 

concedida por órgão de fomento ou da Unesp.
§ 2º - Dos incisos V ao XVI, o candidato deverá comprovar ativi-

dades em pelo menos 5 (cinco) deles.
§ 3º - Caberá à Congregação da Unidade, deliberar sobre o 

cumprimento das exigências no ato da homologação das inscrições 
dos candidatos.

2. DO DEFERIMENTO E INDEFERIMENTO DE INSCRIÇÕES:
Será publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo, a relação 

dos candidatos que tiverem suas inscrições indeferidas, por não se 
enquadrarem nas exigências estabelecidas neste Edital. O candidato 
poderá requerer, no prazo de 03 (três) dias, contados da data da 
publicação da referida relação, reconsideração do indeferimento de 
sua inscrição.

3. DAS PROVAS:
Do concurso constarão as seguintes provas:
JULGAMENTO DO MEMORIAL:
Para efeito de atribuição de nota, somente serão consideradas as 

atividades desenvolvidas preferencialmente após o doutoramento e, 
na seguinte ordem decrescente de valores:

1. Atividades de Ensino (peso: 4,0)
- graduação
- pós-graduação
- extensão
2. Atividades de Pesquisa (peso: 2,5)
3. Atividades de Extensão Universitária (peso: 2,0)
4. Atividades de Gestão Acadêmica e Administrativa (peso: 1,5)
DEFESA DE TESE ORIGINAL E INÉDITA OU DE TEXTO QUE SIS-

TEMATIZE CRITICAMENTE A OBRA DO CANDIDATO, OU PARTE DELA
Devem ser elaborados após o doutoramento e por ele apre-

sentados de forma ordenada e crítica, de modo a evidenciar a 
originalidade de sua contribuição nos campos da ciência, das artes 
ou das humanidades.

A Prova de Defesa de Tese ou de texto que sistematize critica-
mente a obra do candidato, ou parte dela, terá a forma de argüição 
pública, na qual cada examinador terá trinta minutos para sua argüi-
ção, cabendo ao candidato tempo igual de resposta. Havendo acordo 
mútuo, poderá haver diálogo e, neste caso, os tempos serão somados.

PROVA DIDÁTICA
A Prova Didática será pública e terá a forma de aula, com 

duração de, no mínimo, 50 (cinqüenta) e no máximo 60 (sessenta) 
minutos, cujo tema será sorteado com 24 (vinte e quatro) horas de 
antecedência, de uma lista de 10 (dez) pontos organizada pela Comis-
são Examinadora a partir do programa do Concurso.

PROVA ESCRITA
A Prova Escrita, que versará sobre tema sorteado de uma lista 

de 10 (dez) pontos organizada pela Comissão Examinadora, a partir 
do programa do concurso, terá a duração de 5 (cinco) horas, podendo 
a primeira hora ser destinada à consulta de material e organização 
do roteiro e as quatro horas restantes destinadas à redação do tema 
sorteado. Concluída a Prova Escrita, o candidato procederá à leitura 
do texto em sessão pública, perante a Comissão Examinadora.

A critério da Comissão Examinadora poderá ser elaborada lista 
única de dez pontos para as Provas Didática e Escrita e, nesse caso, 
os pontos sorteados em cada prova deverão ser necessariamente 
distintos.

 - PESO DAS PROVAS
 - As notas atribuídas à Prova de Defesa de Tese ou texto que 

sistematize criticamente a obra do candidato, ou parte dela, e à Prova 
de Julgamento do Memorial terão peso 2 (dois), e as atribuídas às 
demais provas terão peso 1 (um), cada uma delas.

4. DA AVALIAÇÃO
Na avaliação dos candidatos será adotado o critério de notas de 

0 (zero) a 10 (dez), em todas as provas.
Serão considerados aprovados os candidatos que obtiverem 

média final igual ou superior a 7 (sete) com, pelo menos, 3 (três) 
examinadores, de acordo com o inciso VI do artigo 128 do Regimento 
Geral da UNESP.

A aprovação não implica o aproveitamento obrigatório do 
candidato como docente da Unidade onde for realizado o Concurso 
de Livre-Docência.

5. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Caberá, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data de 

divulgação do resultado, recurso à Congregação.
 - A inscrição implicará no conhecimento deste Edital e no com-

promisso de aceitação das condições do concurso, aqui estabelecidas.
O programa que servirá de base para a realização do Concurso, 

encontra-se à disposição dos interessados na Divisão Técnica Acadê-
mica, onde serão prestadas quaisquer outras informações.

Aplicam-se ao presente concurso as disposições estatutárias 
e regimentais da UNESP, e as normas estabelecidas pela Resolução 
UNESP 27, de 15-4-2009, publicada em 16-04-2009.

DOLOGIA CIENTÍFICA”, junto ao Departamento de Matemática e 
Computação (Edital 79/2015 Abertura de Inscrições), realizado nos 
dias 16 e 17 de abril de 2015.

(Proc. FCT-2694/2014).
 CONCURSO PÚBLICO Nº 34/2015
RETIFICAÇÃO DO DOE DE 18-4-2015, PÁG. 324, SEÇÃO I.
No Edital 119/2015 – Resultado das Provas, do concurso 

público de Provas e Títulos para contratação de 01 (um) PROFESSOR 
SUBSTITUTO, por prazo determinado, em caráter emergencial para 
atender excepcional interesse público, no período relativo ao 1º 
semestre letivo de 2015 e pelo prazo máximo de 5 meses, em 12 
horas semanais de trabalho, sob o regime jurídico da CLT e legislação 
complementar, no conjunto de disciplinas: “SAÚDE COLETIVA; SAÚDE 
E MEIO AMBIENTE”, junto ao Departamento de Planejamento, Urba-
nismo e Ambiente (Edital 71/2015 - Abertura de Inscrições). Onde se 
lê: realizado no dia 17 de abril de 2015. Leia-se: realizado no dia 16 
de abril de 2015.

 CONCURSO PÚBLICO Nº 34/2015
DESPACHO Nº 96/2015 – HOMOLOGAÇÃO
O Diretor da Faculdade de Ciências e Tecnologia da UNESP – 

Campus de Presidente Prudente, HOMOLOGA ad-referendum da 
Congregação, o resultado final do concurso público de Provas e 
Títulos para contratação de 01 (um) PROFESSOR SUBSTITUTO, por 
prazo determinado, em caráter emergencial para atender excepcional 
interesse público, no período relativo ao 1º semestre letivo de 2015 
e pelo prazo máximo de 5 meses, em 12 horas semanais de trabalho, 
sob o regime jurídico da CLT e legislação complementar, no conjunto 
de disciplinas: “SAÚDE COLETIVA; SAÚDE E MEIO AMBIENTE”, junto 
ao Departamento de Planejamento, Urbanismo e Ambiente (Edital 
71/2015 Abertura de Inscrições), realizado no dia 16 de abril de 2015.

(Proc. FCT-0289/2015).

 CAMPUS DE RIO CLARO
 Instituto de Biociências
 Despacho da Vice-Diretora de 27/04/2015
Homologando “ad referendum” da Congregação, o resultado 

final do concurso público para contratação de 1 Professor Substituto 
, em jornada de 12 horas semanais de trabalho, sob o regime jurídico 
da CLT, para o conjunto de disciplinas “PROJETOS INTEGRADORES 
I” e “ADMINISTRAÇÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA”, realizado no dia 
22.04.2015. Proc. 439/2015

 EDITAL Nº 024/2015-IB/STDARH – CONVOCAÇÃO
O Diretor do Instituto de Biociências do Campus de Rio Claro 

- UNESP, CONVOCA o candidato abaixo relacionado, habilitado no 
Concurso Público para contratação emergencial de Professor Substitu-
to para o período relativo ao 1º semestre letivo de 2015, em 12 horas 
semanais de trabalho, sob o regime jurídico da CLT e Legislação Com-
plementar, a comparecer, no prazo de 5 dias úteis, contados a partir 
da publicação deste Edital, junto à Seção Técnica de Desenvolvimento 
e Administração de Recursos Humanos desta Unidade, sito na Avenida 
24-A, 1515 - Bela Vista, Rio Claro-SP, para anuência à contratação e 
apresentação dos documentos. O não comparecimento do candidato 
no prazo acima estabelecido, bem como a recusa à contratação ou, se 
consultado e contratado deixar de entrar em exercício, terá exaurido 
os direitos decorrentes de sua habilitação no Concurso.

DEPARTAMENTO - NAS DISCIPLINAS - EDITAL IB/STDARH - CLAS-
SIFICAÇÃO - NOME - RG - PROC.-IB/CRC: Educação Física – “Intro-
dução à Teoria da Educação Física” – 007/2015 - 2º lugar – Renato 
Crioni – 19.922.491-2 – 220/2015.

 CAMPUS DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
 Instituto de Ciência e Tecnologia
 CAMPUS DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
INSTITUTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA
MINUTA DO EDITAL No 002/2015-DTA/STA-ICTCSJC
CONCURSO PÚBLICO PARA OBTENÇÃO DO TÍTULO DE LIVRE-

DOCENTE EM DENTÍSTICA, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ODON-
TOLOGIA RESTAURADORA - CAMPUS DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS.

Acham-se abertas, nos termos da Resolução UNESP 27, de 15-04-
2009, pelo prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da publicação 
deste Edital no Diário Oficial do Estado de São Paulo, as inscrições ao 
Concurso Público para obtenção do Título de Livre-Docente em DEN-
TÍSTICA, junto ao Departamento de ODONTOLOGIA RESTAURADORA, 
cujas provas serão realizadas no Conjunto de Disciplinas DENTÍSTICA 
I e DENTÍSTICA II, do Curso de Graduação em Odontologia.

1. DAS INSCRIÇÕES: As inscrições deverão ser feitas na Seção 
Técnica Acadêmica do Instituto de Ciência e Tecnologia do Campus 
de São José dos Campos, situada à Avenida Engenheiro Francisco José 
Longo, 777 - Bairro: Vila Sanches, de segunda a sexta-feira, das 9 às 
11 e das 14 às 17 horas, exceto aos sábados, domingos e feriados.

Não serão recebidas inscrições por via postal.
No caso de inscrição por procuração, devem ser apresentados 

o documento de mandato (com firma reconhecida, nos termos do 
Artigo 1º da Lei nº 3.167/57) e cópia do documento de identidade 
do procurador.

Poderão inscrever-se em concurso para obtenção do título de 
Livre-Docente na Unesp somente portadores de título de Doutor, 
obtido ou reconhecido em Programa de Pós-Graduação recomendado 
pela Capes, que tenha sido conferido pelo menos 6 (seis) anos antes 
da data de inscrição.

No ato da inscrição, o candidato deverá apresentar requerimento 
dirigido ao Diretor do Instituto, indicando nome completo, data de 
nascimento, filiação, naturalidade, estado civil, endereço residencial, 
profissão e número da cédula de identidade, acompanhado dos 
seguintes documentos:

a)- atestado de sanidade física e mental, fornecido pelo Serviço 
Oficial de Saúde;

b)- atestado de idoneidade moral;
c)- prova de quitação com o serviço militar, para candidatos do 

sexo masculino;
d)- fotocópia do título de eleitor e comprovação de estar em dia 

com as obrigações eleitorais;
e)- os candidatos estrangeiros deverão possuir cédula de iden-

tidade permanente;
f)- os candidatos estrangeiros serão dispensados das exigências 

referentes a comprovação de quitação dom o Serviço Militar e para 
com a Justiça Eleitoral;

g)- comprovante do recolhimento da taxa de inscrição junto à 
Seção Técnica de Finanças do Instituto;

OBS: Os candidatos que se encontram amparados pela Lei 12.782 
de 20/12/2007, publicada no DOE de 21/12/2007, nos dois primeiros 
dias do período de inscrições serão aceitas inscrições dos candidatos 
que preencherem, cumulativamente, os requisitos para redução da 
taxa de inscrição, conforme preconiza o artigo 1º da citada lei, a saber: 
“percebam remuneração mensal a dois salários mínimos ou sejam 
desempregados”, devendo ser comprovado por meio de comprovante 
de renda ou declaração, por escrito da condição de desempregado. 
Esclarecemos ainda, que o percentual de redução será de 50% (cin-
qüenta por cento), do valor da taxa de inscrição, conforme o “caput” 
do artigo 1º da referida lei. Os candidatos interessados deverão 
apresentar à Divisão Técnica Acadêmica, requerimento de solicitação 
da redução da taxa acompanhada dos respectivos documentos 
comprobatórios. O resultado do deferimento/indeferimento das solici-
tações será disponibilizado na Unidade objeto da inscrição pela área 
responsável pelo recebimento das inscrições ou no mural da Unidade. 
No caso de indeferimento quanto a este benefício, o prazo para inter-
posição do recurso será de 01 (um) dia contado da data de divulgação.

 - h)- memorial circunstanciado, em 09 (nove) vias, devidamente 
documentado, contendo informações que permitam a avaliação dos 
méritos do candidato, principalmente quanto às atividades relaciona-
das com o conjunto das disciplinas em concurso, elaborado de modo 
que resultem nítidas e separadas as atividades desenvolvidas pelo 
candidato antes e após a obtenção do Título de Doutor.

As atividades desenvolvidas anteriormente a obtenção do título 
de Doutor deverão constar obrigatoriamente do memorial, mas servi-
rão apenas como elemento informativo e de orientação à Comissão 
Examinadora.

i)- 09 (nove) exemplares da tese original e inédita, ou de texto 
que sistematize criticamente a obra do candidato ou parte dela, elabo-
rados após o doutoramento e por ele apresentado de forma ordenada 

usuario
Realce


