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22 305 GEOVANA APARCIDA DE MATOS MARCUCI 
341.406.008/61 8,00

23 29 CATHERINE ROCHA PANHAM 376.357.648/70 8,00
24 94 CINTIA CARLA GENEROSO 114.371.886/05 8,00
25 202 TASSIA SILVA JULIANI 362.563.428/79 8,00
26 13 LILIAN CRISTINA CANELLA 264.365.338/69 7,66
27 54 ANA CAROLINA FERNANDES SILVA 387.392.148/00 

7,66
28 33 ANDREA LETICIA FERNANDES 283.067.908/39 7,66
29 38 MICHELE DE OLIVEIRA 376.735.508/65 7,66
30 39 ERICA APARECIDA ESTEVAM 227.917.238/03 7,50
31 21 TAIS DA SILVA VICTORIO 407.359.148/77 7,50
32 272 DANIELE CARRIEL PIRES 339.094.248/30 7,50
33 18 GABRIELA MARINHO DA CUNHA 331.684.338/88 7,50
34 264 ADELIANA ARCANJO SOBRINHO 323.506.048/02 

7,33
35 82 MAIRA HEISE 362.282.758/01 7,33
36 297 NAIDIJANE MARIA DA SILVA 374.444.048/60 7,16
37 311 GEICIANE SOARES DA ROCHA 395.096.978/00 7,16
38 242 MARCELA EGIDIO DE SOUZA FERREIRA 

322.925.158/06 7,16
39 284 JESSICA OLIVEIRA LIMA 381.068.538/02 7,16
40 35 MARINA FERNANDES SALVINO 409.423.838/77 7,16
41 285 ALESSANDRA DE MORAES 327.902.968/63 7,00
42 86 ALINE APARECIDA JUNHI 372.802.068/08 7,00
43 289 FERNANDA CASTILHO RONDELO 368.748.788/16 

6,83
44 150 ALINE CRISTINA R PEDRO BAPTISTA 410.055.438/95 

6,66
45 137 WANESSA MARIA DE OLIVEIRA 279.468.618/69 6,66
46 160 JULIANA LOPEZ FERREIRA 368.681.198/79 6,66
47 27 SIMONE DA SILVA FAHL PICCIRILLO 086.108.958/82 

6,66
48 227 MARIA VALDIZA DE OLIVEIRA 125.391.918/60 6,66
49 143 SILVANA APARECIDA LEONARDO ZANI 

074.360.898/46 6,50
50 254 ANGELA GABRIELA LEME TRIGILIO 178.946.458/77 

6,50
51 66 LIDIA MARIA LEAO LAURO SILVA RIBEIRO 

226.877.198/97 6,50
52 190 LUANA PAULA ZANCHETA 363.192.388/01 6,50
53 5 HANNA CAROLINA GOMES KOKOL 310.187.898/55 

6,33
54 275 BENEDITA ALVES DE SOUZA 178.277.678/85 6,33
55 103 PRISCILA GARCIA FATOBENE 261.468.488/08 6,33
56 304 MARIA HELOISA R DA ROZA GENGHINI 

095.980.508/74 6,16
57 24 ANA CLAUDIA KALVAN ITAMI 281.480.928/85 6,16
58 125 CLAUDIA REGIANE SARTORELLI 339.089.758/59 6,16
 DIVISÃO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
A Diretoria Geral de Recursos Humanos, por intermédio da 

Divisão de Planejamento e Desenvolvimento, torna público a Clas-
sificação Final obtida pelos candidatos habilitados no Concurso 
Público para a função PAEPE - MÉDICO, junto à(ao) HOSPITAL DE 
CLINICAS - HC da UNICAMP, de acordo com o Edital de Abertura 
nº 42/2016, publicado no D.O.E de 20/02/2016.

CLASSIF Nº INSCR NOME DOCUMENTO MÉDIA FINAL
1 5 PAULO ROBERTO TONIDANDEL 264.618.608/86 7,30
2 3 LAURA DELTREGGIA 351.273.678/58 6,37
3 10 FABIO HENRIQUE ALDEGHERI PASCHOAL 

294.253.518/05 6,14
 DIVISÃO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
A Diretoria Geral de Recursos Humanos, por intermédio 

da Divisão de Planejamento e Desenvolvimento, torna público 
a Classificação Final obtida pelos candidatos habilitados no 
Concurso Público para a função MÉDICO PLANTONISTA, junto 
à(ao) HOSPITAL DE CLINICAS - HC da UNICAMP, de acordo com o 
Edital de Abertura nº 47/2016, publicado no D.O.E de 20/02/2016.

CLASSIF Nº INSCR NOME DOCUMENTO MÉDIA FINAL
1 6 GABRIEL POLETINI 294.042.328/82 8,45
2 8 FREDERICO LEAL 353.843.478/64 8,32
3 50 MARINA ZAPONI MELEK 062.959.819/33 7,88
4 31 RAFAEL LUIS MOURA LIMA DO CARMO 068.706.396/55 

7,22
5 42 ANA FLAVIA BERNARDES DE SOUSA 078.878.806/02 

6,26
 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
DIRETORIA GERAL DE RECURSOS HUMANOS
EDITAL ABERTURA nº 01/2017
A Diretoria Geral de Recursos Humanos da Universidade 

Estadual de Campinas - UNICAMP, por intermédio da Divisão 
de Planejamento e Desenvolvimento, torna pública a abertura 
de inscrições no Concurso Público para a função TÉCNICO EM 
ENFERMAGEM pela Carreira de Profissionais de Apoio ao Ensino, 
Pesquisa e Extensão.

1. Instruções Especiais
1.1. O Concurso Público destina-se ao preenchimento de 

vagas que surgirem para atuar na função TÉCNICO EM ENFER-
MAGEM junto à ÁREA DA SAÚDE DA UNICAMP após encer-
ramento do Concurso Público vigente para a mesma função 
(Edital 08/2015), referente à jornada de 30 horas nos termos da 
Deliberação CONSU-A-017/2014.

1.2. Durante o prazo de validade do Concurso Público, 
considerando as vagas que vierem a surgir, 5% serão reservadas 
às pessoas com deficiência, nos termos da Lei Complementar nº 
683, de 18 de setembro de 1992, alterada pela Lei complementar 
nº 932 de 08 de novembro de 2002 e nos termos do Decreto 
nº 59.591 de 14 de outubro de 2013, garantidas as condições 
especiais necessárias a sua participação no certame, desde que 
declarado o tipo e o grau de sua deficiência.

1.3. A admissão na função será regida pelo Estatuto dos 
Servidores da Universidade (ESUNICAMP).

1.4. A jornada de trabalho será de 30 horas semanais, poden-
do ainda variar para os períodos diurno, noturno, misto, na forma 
de revezamento ou escala de serviços, nos termos da Deliberação 
CONSU-A-017/2014.

1.5. O salário inicial da função em disputa será de R$ 
3.216,59, correspondente ao Grupo II - Referência 9 da Carreira 
de Profissionais de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão.

2. Requisitos
2.1. Obrigatórios:
2.1.1. Escolaridade: Ensino Médio completo e Curso Técnico 

completo em Técnico em Enfermagem, cuja comprovação será 
exigida quando da convocação para admissão.

2.1.2. Registro no respectivo Conselho de Classe e estar em 
dia com as anuidades, cuja comprovação será exigida quando da 
convocação para admissão;

2.1.3. Ser brasileiro nato ou naturalizado, ou cidadão Por-
tuguês a quem foi deferida a igualdade, nas condições previstas 
pelo Decreto Federal n. 70.436/72;

2.1.4. Ter completado 18 anos de idade na data da admissão;
2.1.5. Não ter sido demitido por justa causa da Universidade 

Estadual de Campinas;
2.1.6. Estar em dia com as obrigações eleitorais e militares, 

cuja comprovação deverá ser entregue em período a ser divul-
gado no Diário Oficial do Estado, quando da convocação para 
admissão;

2.1.7. Apresentar atestado de antecedentes criminais nega-
tivo, cuja comprovação deverá se dar pela apresentação de 
Certidão de Antecedentes Criminais emitida pelo Departamento 
de Polícia Federal; Atestado de Antecedentes Criminais emitido 
pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo e 
Atestado de Antecedentes Criminais emitido pelos Estados onde 
o candidato houver residido ou exercido cargo ou função pública 
nos últimos 5 (cinco) anos. O comprovante deverá ser expedido, 
no máximo, há 90 dias ou dentro do prazo de validade consigna-
do no documento e a sua comprovação deverá ser entregue em 
período a ser divulgado no Diário Oficial do Estado quando da 
convocação para admissão;

37 714 MOISES ALEXANADRE RAYMUNDO 287.419.798/00 
6,92

38 2957 PAOLA INFORCATTI MARCUSSI 369.171.488/90 
6,91

39 2694 TALITA DE OLIVEIRA COLADO 357.930.378/37 6,88
40 2153 JULIANE CUSTODIO DE ANDRADE 349.720.868/07 

6,86
41 1297 MICHELLE DO CARMO DE OLIVEIRA JARA 

262.645.358/77 6,83
42 315 TAMIRES LONARDO 361.187.448/58 6,82
43 149 JULIANA FURLAN RAVAGNANI 217.093.778/10 6,79
44 2420 NILCILENE PINHEIRO SILVA 059.208.866/92 6,79
45 2738 ELISIANE MADEIRA BEZERRA DE PAULA 

815.156.693/00 6,78
46 1873 GISELE CRISTOFALO DOS SANTOS 250.513.138/41 

6,78
47 1228 DANIELE APARECIDA DA SILVA 222.248.538/07 6,77
48 450 CAMILA CAZISSI DA SILVA 319.357.438/48 6,77
49 2426 LUCIENE BARBOSA BISPO 228.728.128/22 6,77
50 1485 BRUNA DIAS 367.720.598/08 6,75
51 319 MILENE THAS MARMOL 376.482.608/83 6,75
52 202 FLAVIA CRISTINA ZANCHETTA 397.927.178/11 6,75
53 2475 BRUNO FERNANDO MONETA MORAES 

213.745.168/99 6,73
54 955 THAMIRIS CAVAZZANI VEGRO 400.925.218/94 6,72
55 558 FERNANDA EUGENIO FERREIRA 229.503.938/02 6,72
56 1793 THAIS MICHELLE VIEL NALIN 034.832.135/03 6,71
57 2243 FERNANDA CANTAO SILVA 311.599.128/23 6,67
58 820 ROMULO MGNUS DE CASTRO SENA 055.741.204/88 

6,67
59 1901 SIMONE TORRE 375.691.438/09 6,65
60 790 ANDREIA AFAZ BULGARELI 285.893.218/27 6,63
61 220 FRANCIELEN CRISTINA LOPES PRADO 115.250.306/55 

6,63
62 148 ANA CLARA SOUZA GONALVES 084.227.776/57 6,62
63 871 FERNANDO MARUCCI DE SARRO 415.051.508/50 

6,61
64 870 NATHALIA MALAMAN GALHARDI 394.577.198/67 

6,59
65 1453 CAMILA DE SOUZA COSTA 353.003.078/31 6,57
66 2823 ROBERTA LAZARI PADAVINI 283.395.698/30 6,56
67 107 REGISLAINE DE FATIMA SANT ANA 294.130.658/70 

6,56
68 49 ANA CLAUDIA DA SILVA NEVES 322.653.698/29 6,54
69 511 RUANA LUIZ FERREIRA DA SILVA 419.237.918/00 

6,50
70 1331 CAMILA VIEIRA DE SOUSA CARDOSO 

057.653.327/06 6,50
71 826 MARIA APARECIDA DE SOUSA LEAL 215.037.198/71 

6,50
72 440 DANIELLI BERGMAN ANDRADE 098.444.257/00 6,50
73 3079 LIDIANE ALMEIDA DA SILVA 402.419.658/88 6,49
74 1356 ANGELITA DE PAULA E SILVA DE CASTRO 

338.724.038/42 6,49
75 1319 CAMILA DE SOUZA 379.003.398/76 6,47
76 2430 MILVIA AMELIA ZINSLY PEREIRA 274.850.468/29 

6,46
77 443 ALESSANDRA RIBEIRO DE GODOI 355.879.918/65 

6,45
78 2274 MARIA FERNANDA DE OLIVEIRA FARIA 

350.238.708/71 6,44
79 2145 RACKEL VELOSO DA SILVA FREIRE 398.404.148/95 

6,43
80 203 JULIANA DA SILVA ALVES 370.975.598/02 6,42
81 2341 MICHELLE REGINA DA SILVA 219.756.008/51 6,41
82 3210 GABRIELI CAMILO 357.581.978/58 6,41
83 2045 ELIENE MARIA ROSA GOMES 058.149.686/80 6,40
84 395 SHINTIA VIANA DA COSTA 338.453.568/55 6,37
85 2605 GUILHERME PAULINO DE FARIA 332.362.538/27 

6,36
86 405 THANEE APARECIDA DE ALMEIDA CRUZ 

074.637.736/39 6,35
87 1936 RENATA MORAIS TEODORO FINI 373.284.708/01 

6,34
88 176 ELISA GALHARDI 259.528.758/31 6,33
89 439 PAULA FERNANDA LOPES 406.956.048/30 6,29
90 1463 AMANDA BERLANDI DOS SANTOS 362.481.058/80 

6,28
91 1837 FABIANA SA TELES DOS SANTOS 265.939.908/50 

6,26
92 635 RAFAELA REICHE ANDRE 353.779.788/54 6,25
93 1807 ANA RUBIA DE MATOS 369.774.578/64 6,24
94 2033 MARIA LUIZA VASCO DE TOLEDO 327.019.908/23 

6,20
95 1379 LIDIANE CRISTINA DA SILVA 334.845.098/56 6,19
96 263 GISELA KEIKO DE ABREU MATUMOTO 344.871.628/66 

6,19
97 442 TATIANA GIOVANELLI VEDOVATO 187.730.298/82 

6,16
98 3178 MARCELO PEDRO DE ALMEIDA 310.552.518/12 

6,16
99 1857 LUDMILLA OLIVEIRA E ALMEIDA 095.309.946/64 

6,16
100 1947 SUELEN SOUZA DO CARMO 093.552.776/10 6,13
101 285 CARLA SILVEIRA 069.024.948/94 6,12
102 2194 CINTHIA MORENO MOLINA 345.709.408/03 6,10
103 846 LEO BRUNO BALDASSARI PINHEIRO 228.495.588/69 

6,08
104 1272 CAROLINE PAGNAN DOS SANTOS 364.814.558/47 

6,07
105 967 AMANDA MOREIRA AGRELA 348.580.998/57 6,02
106 1984 MARIA ELISA DO NASCIMENTO RODRIGUES 

166.261.758/58 6,02
107 1080 ANA LIDIA DE LUCCA RIBEIRO CELLERE 

687.367.546/68 6,00
 DIVISÃO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
A Diretoria Geral de Recursos Humanos, por intermédio da 

Divisão de Planejamento e Desenvolvimento, torna público a 
Classificação Final obtida pelos candidatos habilitados no Con-
curso Público para a função PAEPE - ASSISTENTE SOCIAL, junto 
à(ao) HOSPITAL DE CLINICAS - HC da UNICAMP, de acordo com o 
Edital de Abertura nº 7/2016, publicado no D.O.E de 20/02/2016.

CLASSIF Nº INSCR NOME DOCUMENTO MÉDIA FINAL
1 23 FABIANA MARIA C DALL ORTO E F CASTRO 

315.608.348/89 10,00
2 129 MARCELLE CRISTINE NABAS 393.272.048/24 9,83
3 14 DAIANA MAXIMO GONÇALVES 361.051.538/48 9,66
4 187 VALQUIRIA FLORENTINO ROCHA 410.499.498/70 9,50
5 142 PATRICIA ALEXANDRE PEREIRA 100.968.996/70 9,16
6 147 GESSICA PORTO DE OLIVEIRA 366.284.908/90 9,16
7 293 MARIALICE FELIPPE DE OLIVEIRA 397.042.048/25 9,16
8 291 MAIARA BATISTA 395.070.018/83 9,00
9 25 REBECA ABELLINI ASTOLPHO 367.547.948/01 9,00
10 138 ANA CAROLINA BARIONI LEITE SIQUEIRA 

214.294.638/05 8,83
11 251 HANNA YURI COCATO 390.651.428/51 8,66
12 133 CALINA ATALANA DE SOUZA 425.486.378/08 8,50
13 83 ALANA ANDREIA PEREIRA 387.847.548/93 8,50
14 195 ROSEMARY CRISTINA PINTO 322.872.618/50 8,33
15 266 CATI JORGE PATRICIO 111.867.768/46 8,33
16 131 LAIS BATISTA DE LIMA 373.841.458/48 8,33
17 84 SHARON MORAIS E CASTRO FRANCO 375.965.528/97 

8,33
18 283 MARLENE CAMARGO DE MELO 269.384.118/67 8,16
19 253 IVANA REGINA BENVENUTO 248.344.748/10 8,16
20 164 NATALIA BENEGAS VIEIRA 361.823.358/23 8,16
21 158 ROBERTA VILELA MORENO WILSING 300.817.018/88 

8,00

data da matrícula, ou fotocópia do diploma registrado (frente 
e verso);

• - Fotocópia do histórico escolar de curso superior de gradu-
ação (emitido e assinado por Secretaria Acadêmica, Coordenação 
do curso ou com certificação digital);

• - Fotocópia de Visto temporário (item IV), MERCOSUL ou 
permanente;

• - Fotocópia do RNE – Registro Nacional de Estrangeiro ou 
comprovante de agendamento do Registro/Emissão do RNE (de 
acordo com a circular 33/2011 da PRPG). O agendamento pode 
ser feito pelo site:

https://servicos.dpf.gov.br/sincreWeb/;
• - Fotocópia do passaporte com indicação de entrada no 

Brasil com data anterior ou igual à matrícula.
 
ANEXO IV – CRONOGRAMA
1) - Para Inscrições de 06/03/2017 a 31/05/2017
• - Cartas de recomendação de 06/03/2017 a 07/06/2017
• - Resultado da seleção até 15/06/2017
• - Confirmação de interesse na vaga até 30/06/2017
• - Matrícula até 31/12/2017
2) - Para Inscrições de 01/06/2017 a 31/08/2017
• - Cartas de recomendação de 01/06/2017 a 07/09/2017
• - Resultado da seleção até 15/09/2017
• - Confirmação de interesse na vaga até 30/09/2017
• - Matrícula até 31/03/2018
3) - Para Inscrições de 01/09/2017 a 30/11/2017
• - Cartas de recomendação de 01/09/2017 a 07/12/2017
• - Resultado da seleção até 15/12/2017
• - Confirmação de interesse na vaga até 31/12/2017
• - Matrícula até 30/06/2018
4) - Para Inscrições de 01/12/2017 a 28/02/2018
• - Cartas de recomendação de 01/12/2017 a 07/02/2018
• - Resultado da seleção até 15/02/2018
• - Confirmação de interesse na vaga até 28/02/2018
• - Matrícula até 30/09/2018

 INSTITUTO DE MATEMÁTICA E ESTATÍSTICA
 COMUNICADO
O Conselho Técnico Administrativo do Instituto de Mate-

mática e Estatística da Universidade de São Paulo, em sua 314ª 
sessão ordinária realizada em 02.03.2017, aprovou os pedidos 
de inscrição dos candidatos: Diego Alfonso Sandoval Salazar, 
Alex Sierra Cárdenas, Marli da Annunciação, Thiago de Araújo 
Ferreira Pinto e Maria Fernanda Araújo de Resende ao processo 
seletivo simplificado para a contratação de um docente por prazo 
determinado, como Professor Contratado II (Assistente), junto ao 
Departamento de Matemática, conforme Edital ATAc - 005/2017, 
publicado no D.O.E. de 10.02.2017. Foi aprovada, também, a 
Comissão Julgadora que deverá estar constituída dos seguintes 
Professores Doutores: Membros titulares: Daniela Mariz Silva 
Vieira (Doutor – MAT/IME), Salvador Addas Zanata (Associado 
– MAP/IME), Viviana Giampaoli (Doutor – MAE/IME). Membros 
suplentes: Antonio de Pádua Franco Filho (Doutor – MAT/IME), 
Pedro Aladar Tonelli (Doutor – MAP/IME), Eduardo Colli (Associa-
do – MAP/IME), Valentim Raphael Henri Ferenczi (Titular – MAT/
IME). (Processo USP nº 2016.1.1622.45.2).

 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

 REITORIA

 DIRETORIA GERAL DE RECURSOS 
HUMANOS
 DIVISÃO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
A Diretoria Geral de Recursos Humanos, através da Divisão 

de Planejamento e Desenvolvimento, torna pública a desistência 
de MARCIA SORAYA TEANI, inscrita sob nº 207, aprovado em 22º 
lugar, no Processo Seletivo Temporário para a função de PAEPE – 
Profissional da Educação Básica do Edital de Abertura 001/2016, 
Processo nº 01-P-2591/2016 junto à UNICAMP, por não atender a 
convocação publicada em 22 de fevereiro de 2017.

 DIVISÃO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
A Diretoria Geral de Recursos Humanos, por intermédio da 

Divisão de Planejamento e Desenvolvimento, torna público a Clas-
sificação Final obtida pelos candidatos habilitados no Concurso 
Público para a função PAEPE - ENFERMEIRO, junto à(ao) HOS-
PITAL DA MULHER PROF.DR.JOSE ARISTODEMO PINOTTI-CAISM 
- CAISM e junto à(ao) HOSPITAL DE CLINICAS - HC da UNICAMP, 
de acordo com o Edital de Abertura nº 1/2016, publicado no D.O.E 
de 20/02/2016.

CLASSIF Nº INSCR NOME DOCUMENTO MÉDIA FINAL
1 751 ANA JULIA SICHIROLI DE MEDEIROS 355.248.788/32 

8,30
2 1168 GLAUCIA BUENO SOARES 321.741.498/50 8,04
3 1876 LILIAN TEIXEIRA DIAS MONTEIRO 333.403.328/78 

7,97
4 446 MURILO RODRIGUES VICENTIM 353.876.548/06 7,95
5 986 DEBORA CRISTINA R BERNARDO CUSTODIO 

321.219.128/78 7,86
6 2725 ELIANE COSTA 262.717.068/60 7,75
7 90 PAMELA CAROLINE GIL DE TOLEDO GODOY 

327.578.508/73 7,55
8 2376 GABRIELA GOMES TORRES 384.299.658/66 7,45
9 801 ANA PAULA SCARANELO 395.211.858/30 7,42
10 2375 RENATA BIGATTI BELLIZZOTTI PAVAN 

303.278.638/03 7,26
11 23 LIVIA TIBERIO 368.248.818/99 7,21
12 68 FERNANDA TEIXEIRA OLIVEIRA 277.224.838/01 7,20
13 1804 ALESSANDRA MARCUZ DE SOUZA CAMPOS 

403.657.428/05 7,16
14 2412 NAIANE JULIE RODRIGUES DA SLVA 360.434.738/60 

7,15
15 1612 JANAINA HELENA DE MORAES ALVES BATISTA 

258.421.878/09 7,14
16 460 PRISCILA FRANCISCO 318.689.338/06 7,12
17 752 VIVIANE GURGEIRA DE CAMPOS 325.616.328/90 

7,12
18 161 JAQUELINE LEHN SEBOLD 057.349.549/18 7,12
19 1877 BEATRIZ PERA DE ALMEIDA 425.065.928/30 7,12
20 1849 SAMANTA PAULA RODRIGUES COTRIN 

284.873.268/70 7,11
21 872 NATHALIA BARIJAN CREPALDI BEZERRA 

329.915.998/47 7,10
22 2069 DALUANA SPERANZA FERREIRA DOS SANTOS 

291.547.178/92 7,08
23 444 RENATO FABIANO DE JESUS 060.244.846/82 7,05
24 817 TAIS CAROLINE VIEIRA FEICHAS MARTINS 

395.844.768/66 7,05
25 1409 JESSICA CHAMORRO MERCHON 369.249.458/05 

7,04
26 3093 JULIANA PAULINA RAMALHO ELIAS 320.155.808/75 

7,03
27 1823 DEBORA APARECIDA NASHIRO 224.639.938/63 

7,03
28 534 CRISTIANE FUMAGALLI NAVARRO MARTINS 

222.646.948/66 7,02
29 1190 CHRISTIAN ROVERAN 220.865.828/03 7,00
30 1459 JUSSARA APARECIDA DA SILVA FURLAN 

084.039.996/07 6,99
31 754 CAROLINA AKMIY SCHIEZARO FALCIONI 

328.995.038/71 6,97
32 1116 HAMILTON BERTAN 310.383.378/44 6,96
33 313 LEILA TASSIA PAGAMICCE 349.932.528/46 6,95
34 336 TICIANE ELLEN CASALE 380.712.448/99 6,95
35 2010 AMANDA FERREIRA MORA 392.376.398/05 6,93
36 598 THUANY AP. RISSATO VIEIRA 349.816.738/33 6,92

3.3.1. - Para ser aprovado o candidato deve alcançar no 
mínimo 80% do total de pontos, seguindo a distribuição indicada 
acima.

3.4. - A lista de convocados para a matrícula será divulgada 
na página do Programa (www.icmc.usp.br/mat) com os nomes 
dos candidatos aprovados dentro do limite de vagas oferecidas.

3.5. - O candidato aprovado deverá manifestar interesse 
na vaga até às 23:59 do último dia do período correspondente 
especificado no anexo IV.

3.5.1. - A manifestação consiste na anexação no sistema de 
seleção dos documentos indicados no Anexo II (todos obrigatórios 
nessa fase) e no envio, por email para ppgmat@icmc.usp.br, de 
mensagem como seguinte assunto: “Confirmação de interesse na 
vaga – Doutorado Direto Mat 2017/2018”.

3.5.2. -  Após o envio o candidato receberá por email a 
confirmação. Caso não receba, é de responsabilidade do candi-
dato entrar em contato com o serviço de Pós-Graduação para 
confirmação.

3.5.3. - A vaga só será confirmada em caso de atendimento 
das condições indicadas no item 3.5.1.

3.5.4. - O candidato que não confirmar o interesse da vaga 
no prazo será considerado desistente e perderá o direito à vaga.

4. - DAS MATRICULAS
4.1. A entrega da documentação de matrícula no curso de 

Doutorado Direto em Matemática deverá ser efetuada no período 
correspondente à inscrição inicial, indicado no Anexo IV, das 9:00 
às 11:00 e das 15:00 às 17:00, no Serviço de Pós-Graduação 
do ICMC-USP. Os documentos exigidos para a matrícula estão 
relacionados no Anexo III.

4.2. Os candidatos estrangeiros somente poderão ser admiti-
dos e mantidos nos cursos de Pós-Graduação oferecidos pela USP 
quando apresentarem o documento de identidade válido e visto 
temporário ou permanente que os autorize a estudar no Brasil.

4.3. O visto temporário tem validade máxima de 60 dias e 
após este prazo o estudante deve entregar o número do RNE, 
caso contrário será desligado do programa.

4.4. Os candidatos estrangeiros que pretendem realizar estu-
dos por mais de um ano deverão apresentar no Serviço de Pós-
-Graduação, no último mês de vigência do seu visto, comprovante 
de solicitação de prorrogação da sua estada no país.

4.5. O candidato que não cumprir as exigências de documen-
tação anteriormente especificadas, não poderá se matricular no 
PPG-MAT. Neste caso fica sem efeito o resultado do candidato no 
processo de seleção.

5. DAS LINHAS DE PESQUISA E VAGAS
5.1. O Programa de Pós-Graduação em Matemática oferece 

10 vagas. As especialidades dos orientadores do PPG-MATEMÁTI-
CA pertencem as seguintes linhas de pesquisa:

• - Álgebra
• - Análise
• - Geometria e Topologia
6. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
6.1. A inscrição do candidato implica na aceitação das nor-

mas e instruções para o processo de seleção contidas neste edital 
e nos comunicados já emitidos ou que vierem a se tornar públicos.

6.2. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de 
Pós-Graduação do ICMC-USP.

 
ANEXO I – DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A INSCRIÇÃO 

NO SISTEMA ONLINE
Não é necessário envio ou apresentação no Serviço de Pós-

-graduação dos documentos anexados à inscrição.
Para todos os candidatos (brasileiros ou estrangeiros):
• - Foto (3x4) - A foto deverá ter boa qualidade, preferencial-

mente com o fundo branco;
• - Histórico escolar da graduação (em formato PDF). Será 

aceito apenas documento oficial, emitido e assinado por Secre-
taria Acadêmica, Coordenação do curso ou com certificação 
digital, contendo todas as disciplinas cursadas (com ou sem 
aprovação), eventuais trancamentos e os critérios de aprovação 
(nota mínima);

• - Histórico escolar de mestrado (em formato PDF), se hou-
ver. Será aceito apenas documento oficial, emitido e assinado por 
Secretaria Acadêmica, Coordenação do curso ou com certificação 
digital, contendo todas as disciplinas cursadas (com ou sem 
aprovação), eventuais trancamentos e os critérios de aprovação 
(nota mínima);

• - Link do currículo Lattes e, quando houver, de página 
pessoal;

• - Apenas para candidatos que já tenham sido alunos regu-
lares de algum curso de Pós-Graduação da USP: histórico escolar 
do curso em questão, tenha ele sido finalizado ou não.

 
ANEXO II – DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A CONFIR-

MAÇÃO DO INTERESSE NA VAGA
Não é necessário envio ou apresentação no Serviço de Pós-

-graduação dos documentos anexados à inscrição.
Para candidatos brasileiros:
• - Cédula de Identidade - RG (frente e verso e em formato 

PDF);
• - CPF ou certificado de situação cadastral obtido no site 

da Receita Federal
(http://www.receita.fazenda.gov.br/aplicacoes/atcta/cpf/con-

sultapublica.asp);
• - Título de Eleitor (em formato PDF);
• - Certificado de reservista (apenas para candidatos do sexo 

masculino e em formato PDF).
Para candidatos estrangeiros
• - Documento de identidade (frente e verso e em formato 

PDF).
 
ANEXO III – DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A MATRÍ-

CULA
Os documentos originais devem ser apresentados no ato 

da matrícula para conferência ou devem ser entregues cópias 
autenticadas em cartório. Além dos documentos listados abaixo 
o candidato selecionado deverá preencher formulários a serem 
entregues no ato da matrícula.

Caso o candidato não possa realizar a matricular pessoal-
mente é possível fazê-la através de procurador, com procuração 
simples, sem necessidade de reconhecimento em cartório.

Todos os candidatos brasileiros selecionados deverão apre-
sentar, no ato da matrícula:

• - Formulário de matrícula assinado pelo aluno e orientador 
(disponível no site do Programa e para retirada no Serviço de 
Pós-Graduação);

• - Fotocópia do certificado de conclusão, de curso superior 
de graduação reconhecido pelo MEC, com data da colação de 
grau anterior ou igual à data da matrícula, ou fotocópia do diplo-
ma registrado (frente e verso);

• - Fotocópia do histórico escolar de curso superior de gra-
duação reconhecido pelo MEC (emitido e assinado por Secretaria 
Acadêmica, Coordenação do curso ou com certificação digital);

• - Fotocópia da cédula de identidade – RG;
• - Fotocópia do título de eleitor;
• - Fotocópia do certificado de reservista (apenas para candi-

datos do sexo masculino);
• - Fotocópia do CPF ou certificado de situação cadastral 

obtido no site da Receita Federal
(http://www.receita.fazenda.gov.br/aplicacoes/atcta/cpf/con-

sultapublica.asp);
Todos os candidatos estrangeiros selecionados deverão 

apresentar, no ato da matrícula:
• - Formulário de matrícula assinado pelo aluno e orientador 

(disponível no site do Programa e para retirada no Serviço de 
Pós-Graduação);

• - Fotocópia do certificado de conclusão, de curso superior 
de graduação, com data da colação de grau anterior ou igual à 
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Diretoria Geral de Recursos Humanos - Prédio 3 da Reitoria - 
Campus da Unicamp - Cidade Universitária Zeferino Vaz - Barão 
Geraldo - Campinas/SP.

9.7.1. O recorrente que desejar obter cópia da resposta de 
seu recurso, deverá solicitá-la por escrito. A solicitação deverá 
ser protocolada no horário das 09:00 às 12:00 horas e das 14:00 
às 17:00 horas, na Divisão de Planejamento e Desenvolvimento 
da Diretoria Geral de Recursos Humanos - Prédio 3 da Reitoria - 
Campus da Unicamp - Cidade Universitária Zeferino Vaz - Barão 
Geraldo – Campinas;

9.8. Se da análise dos recursos contra a prova escrita objetiva 
e ou escrita dissertativa resultar anulação de questão, os pontos 
a ela correspondentes serão atribuídos a todos os candidatos 
presentes, independentemente da formulação de recurso.

10. Da convocação e admissão
10.1. A convocação obedecerá à rigorosa ordem de classi-

ficação. Os candidatos serão convocados através de edital a ser 
publicado no Diário Oficial do Estado;

10.2. O candidato deverá atender aos requisitos nos itens 
2.1.1, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 2.1.6, 2.1.7, deste edital, apresentando 
os comprovantes das condições ali estabelecidas, conforme rela-
ção a ser entregue ao candidato quando da convocação;

10.2.1. Para comprovação do item 2.1.8 do edital o candi-
dato deverá se submeter a exame médico pré-admissional, a ser 
realizado pela UNICAMP em data a ser oportunamente agendada;

10.3. O não atendimento à convocação e/ou a inexatidão 
ou irregularidade da comprovação do disposto nos itens 10.2 e 
10.2.1 deste edital eliminará o candidato do Concurso Público;

10.4. O candidato será considerado desistente e excluído 
tacitamente deste Concurso Público quando não comparecer às 
convocações na data estabelecida ou manifestar sua desistência 
por escrito;

10.5. Será excluído do certame o candidato que, ao ser 
convocado, não aceitar ser admitido na unidade indicada pela 
UNICAMP;

10.6. O candidato não deverá ocupar cargos públicos ou 
receber proventos de aposentadoria, ressalvados os cargos 
acumuláveis previstos no Artigo 37, inciso XVI da Constituição 
Federal e Decreto n.41.915/97;

10.7. A admissão para a função dar-se-á nos termos do 
Estatuto dos Servidores da Universidade (ESUNICAMP). O can-
didato admitido deverá cumprir estágio probatório referente a 
um período de 03 (três) anos de efetivo exercício, durante o qual 
será submetido à avaliação especial de desempenho, nos termos 
da legislação aplicável à UNICAMP. Passado o período do estágio 
probatório e tendo sido considerado apto, o admitido passará 
a gozar da estabilidade prevista no Artigo 41, parágrafo 4º da 
Constituição Federal;

10.8. O candidato terá 30 (trinta) dias a partir da publicação 
de sua admissão no Diário Oficial do Estado para entrar em 
exercício. O não atendimento do prazo será considerado como 
desistência da função por parte do candidato.

11. Da Comissão Examinadora
11.1. Compete a Comissão Examinadora processar o cer-

tame, cabendo indicar as matérias sobre as quais versarão as 
provas, formular as questões, realizar as provas escritas, emitir 
julgamentos mediante atribuição de notas, analisar documenta-
ções e apreciar os recursos eventualmente interpostos;

11.2. Na hipótese de superveniente incapacidade ou impedi-
mento de membro da Comissão Examinadora, a Diretoria Geral 
de Recursos Humanos, providenciará se necessária a substituição, 
qualquer que seja a fase do Concurso Público, sem prejuízo dos 
atos já praticados;

11.3. A Comissão Examinadora do Concurso Público está 
assim constituída:

Titulares: Angélica Olivetto de Almeida, Rosemary de Oli-
veira, Daniela Fernanda dos Santos Alves, Vanessa Ferraz Suzuki 
Banhesse, Marcela Zanatta Ganzarolli Morais.

Suplente: Maria Olimpia Correa Pimenta de Azevedo e Vanes-
sa Pellegrino Toledo.

12. Disposições Finais
12.1. A inscrição implicará no conhecimento das presentes 

instruções pelos candidatos e no compromisso tácito de aceitação 
das condições do Concurso Público, tais como aqui se acham 
estabelecidas;

12.2. O resultado final das provas será publicado no Diário 
Oficial do Estado;

12.3. O Concurso Público terá validade de 01 (um) ano a 
contar da data de publicação do edital de homologação em Diário 
Oficial do Estado, podendo ser prorrogado por igual período;

12.4. O candidato deverá manter atualizado seu endereço 
junto à Divisão de Planejamento e Desenvolvimento da Diretoria 
Geral de Recursos Humanos. São de inteira responsabilidade 
do candidato prejuízos decorrentes da não atualização do seu 
endereço;

12.5. A UNICAMP não se responsabiliza por eventuais preju-
ízos ao candidato decorrentes de:

a) endereço não atualizado;
b) endereço de difícil acesso;
c) correspondência devolvida pela ECT por razões diversas de 

fornecimento e/ou endereço errado do candidato;
d) correspondência recebida por terceiros;
12.6. A não comprovação ou a inexatidão no atendimento 

do disposto no presente edital, no prazo estabelecido, eliminará o 
candidato do Concurso Público;

12.7. Os itens deste edital poderão sofrer eventuais alte-
rações, atualizações ou acréscimos enquanto não consumada 
a providência ou evento que lhes disser respeito, até a data de 
convocação para a etapa correspondente, circunstância que será 
mencionada em Edital a ser publicado;

12.8. Todos os atos e editais referentes a este Concurso 
Público serão divulgados no Diário Oficial do Estado e no site 
www.dgrh.unicamp.br.

ANEXO 1
PROGRAMA E REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
PROGRAMA:
1.Princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde.
2.Valores e ética.
3.Legislação do exercício profissional.
4.Princípios fundamentais de preparo, diluição e administra-

ção de medicamentos.
5.Vias de administração de medicamentos.
6.Cálculo de medicação.
7.Procedimentos técnicos de enfermagem.
8.Assistência de enfermagem clínica e cirúrgica ao paciente 

adulto, pediátrico e neonatal.
9.Segurança do paciente.
10.Noções básicas de Central de Materiais Esterilizados e 

Centro Cirúrgico.
11.Urgência e Emergência.
12.Doenças infecto contagiosas.
13.Assistência de enfermagem na saúde reprodutiva da 

mulher: gestação, parto, aborto, puerpério, climatério, situações 
de violência sexual e doenças sexualmente transmissíveis.

14. Assistência de Enfermagem à mulher acometida por 
doenças oncoginecológicas e oncomamárias nas diferentes fases: 
prevenção, diagnóstico, tratamento e reabilitação.

15.Assistência de enfermagem ao recém-nascido de alto e 
baixo risco.

16.Reanimação neonatal em sala de parto.
17.Aleitamento materno e baixo peso.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:
1. - American Heart Association. Destaques 2015–Atualiza-

ção das Diretrizes de RCP e ACE,2015. Disponível em: https://
eccguidelines.heart.org/wp-content/uploads/2015/10/2015-AHA-
-Guidelines-Highlights-Portuguese.pdf

2. - Associação Brasileira de Enfermeiros de Centro Cirúrgico, 
Recuperação Anestésica e Centro de Material e Esterilização. 
Práticas recomendadas SOBECC. 6 ed. São Paulo: Manole,2013.

7.8.1. Não será admitido o ingresso de candidato no local 
de realização das provas após o horário fixado para o seu início;

7.9. É vedada a utilização de aparelhos celulares ou quais-
quer outros equipamentos eletrônicos não especificados neste 
edital, corretivo líquido, caneta marca texto, boné, chapéu, ou 
outros materiais estranhos à prova. A Unicamp fornecerá emba-
lagens nas quais o candidato deverá guardar o aparelho celular 
desligado. Ao entrar na sala de prova e receber a embalagem, o 
candidato deverá desligar imediatamente o aparelho celular e 
colocá-lo na embalagem. Os candidatos devem retirar os celulares 
das embalagens após saírem do prédio;

7.10. Será eliminado do Concurso Público o candidato que:
7.10.1. Agir com descortesia em relação aos examinadores e 

seus auxiliares ou autoridades presentes;
7.10.2. For surpreendido durante a realização das provas, 

comunicando-se com outro candidato, ou utilizando-se de livros, 
notas ou impressos não permitidos;

7.10.3. Deixar de atender a qualquer das convocações da 
Universidade;

7.10.4. O não comparecimento às provas ou ainda a não 
apresentação da documentação solicitada, excluirá o candidato 
automaticamente do Concurso Público;

7.11. Não haverá segunda chamada para nenhuma das pro-
vas ou entrega da documentação, seja qual for o motivo alegado;

7.12. Não serão dadas, por telefone, informações a respeito 
de datas, de locais e de horário de realização das provas. O candi-
dato deverá observar rigorosamente os editais e os comunicados 
a serem divulgados na forma do item 7.4.

8. Do Julgamento, Habilitação e Classificação
8.1. A Prova Escrita Objetiva e a Prova Escrita Dissertativa 

serão avaliadas na escala de 0 (zero) a 10 (dez) pontos e somente 
será considerado habilitado o candidato que obtiver nota igual 
ou superior a 6 (seis) na Prova Escrita Objetiva e 6 (seis) na Prova 
Escrita Dissertativa, observando a seguinte escala:

Prova Escrita Objetiva – peso 1 (um);
Prova Escrita Dissertativa – peso 1 (um);
8.2. A prova escrita dissertativa será aplicada no mesmo 

dia da prova escrita objetiva a todos os candidatos que tiveram 
suas inscrições confirmadas, mas somente serão corrigidas as dos 
candidatos habilitados na prova escrita objetiva na forma do item 
8.1. As duas provas deverão ser realizadas no tempo máximo de 
4 (quatro) horas;

8.3. A nota final será a média ponderada dos pontos obtidos 
na Prova Escrita Objetiva e na Prova Escrita Dissertativa;

8.4. Os candidatos habilitados serão classificados de acordo 
com a nota final;

8.5. Em caso de igualdade de nota final, terá preferência, 
sucessivamente:

a) o candidato com idade mais elevada, considerando os can-
didatos com idade igual ou superior a sessenta anos, conforme 
parágrafo único do artigo 27 do Estatuto do Idoso;

b) obtiver maior nota na Prova Escrita Dissertativa;
c) persistindo o empate, terá preferência sucessivamente o 

candidato mais velho;
8.6. Os candidatos classificados serão enumerados em duas 

listas de classificação prévia, que serão publicadas no Diário 
Oficial do Estado;

8.6.1. Essas listas serão:
a) a geral, contendo todos os candidatos aprovados; e
b) a especial, contendo somente os candidatos com defici-

ência aprovados;
8.7. Os candidatos constantes da Lista de Classificação 

Especial serão convocados, mediante publicação de Edital de 
Convocação no Diário Oficial do Estado para realização de perícia 
médica, com finalidade de comprovação da deficiência apontada 
no ato da inscrição, bem como para avaliação da compatibilidade 
de sua deficiência com as atribuições da função;

8.8. No prazo de 5 (cinco) dias contados da convocação cons-
tante do item 8.7 deste Edital, o(s) candidato(s) com deficiência 
deverá(ão) retirar Formulário junto à Divisão de Planejamento 
e Desenvolvimento da Diretoria Geral de Recursos Humanos - 
Prédio 3 da Reitoria - Campus da Unicamp - Cidade Universitária 
Zeferino Vaz - Barão Geraldo - Campinas, no horário das 09:00 às 
12:00 horas e das 14:00 às 17:00 horas para submeter(em)-se à 
perícia médica;

8.8.1. O candidato deverá comparecer à perícia médica muni-
do de documento de identidade com foto, exames e laudo médico, 
original ou cópia autenticada, que possuir para a avaliação da 
configuração da deficiência;

8.9. O laudo deverá ser emitido no prazo de 5 (cinco) dias 
contados da realização da perícia médica;

8.10. Quando a perícia médica concluir pela inaptidão do 
candidato, constituir-se-á, no prazo de 5 (cinco) dias corridos, 
junta médica para nova inspeção, da qual poderá participar pro-
fissional indicado pelo interessado;

8.11. A indicação do profissional, pelo candidato, deverá ser 
feita no prazo de 5 (cinco) dias corridos, contados da ciência do 
laudo referido no item 8.9. deste Edital;

8.12. A junta médica deverá apresentar parecer conclusivo no 
prazo de 5 (cinco) dias contados de sua realização;

8.13. Não caberá qualquer recurso da decisão proferida pela 
junta médica, nos termos do § 5º, do artigo 3º, da Lei Complemen-
tar Estadual nº 683, de 18 de setembro de 1992;

8.14. Findos os trabalhos relativos às perícias médicas e às 
juntas médicas, serão publicadas no Diário Oficial do Estado:

8.14.1. A Lista de Classificação Final Geral, que conterá todos 
os candidatos habilitados, inclusive os candidatos considerados, 
concomitantemente, com deficiência e aptos para o exercício 
da função;

8.14.2. A Lista de Classificação Final Especial, que conterá 
somente os candidatos considerados, concomitantemente, com 
deficiência e aptos para o exercício da função;

8.15. Não havendo candidatos com deficiência inscritos, 
aprovados e aptos para o exercício da função neste Concurso 
Público, será elaborada somente a Lista de Classificação Geral 
Final.

9. Dos Recursos
9.1. Terá o candidato até 2 (dois) dias para a interposição de 

recursos, tendo como termo inicial o primeiro dia útil subsequente 
à aplicação das provas ou a divulgação de resultados e gabarito 
da prova escrita objetiva;

9.2. A matéria do recurso será restrita à alegação de irregula-
ridade insanável ou de preterição de formalidade essencial e não 
terá efeito suspensivo;

9.3. O candidato deverá preencher em 2 (duas) vias o 
formulário de recurso disponível no site www.dgrh.unicamp.br, 
devendo utilizar 1 (um) formulário para cada questão. Formulários 
contendo mais de 1 (uma) questão não serão aceitos;

9.4. O recurso será dirigido à Diretoria Geral de Recursos 
Humanos devendo ser protocolado no horário das 09:00 às 12:00 
horas e das 14:00 às 17:00 horas, na Divisão de Planejamento 
e Desenvolvimento da Diretoria Geral de Recursos Humanos - 
Prédio 3 da Reitoria - Campus da Unicamp - Cidade Universitária 
Zeferino Vaz - Barão Geraldo - Campinas/SP, contendo os funda-
mentos da pretensão;

9.4.1. Não serão aceitos recursos interpostos pelos Correios, 
por meio de fax, por email ou por qualquer outro meio além do 
previsto neste Edital;

9.5. Admitido o recurso, será encaminhado à Comissão 
Examinadora, quando a ela pertinente, que deverá proferir mani-
festação fundamentada sobre o assunto, decidindo pela reforma 
ou manutenção do ato recorrido, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, 
que será publicada em Diário Oficial do Estado e no site:www.
dgrh.unicamp.br;

9.6. Não serão aceitos, sob hipótese alguma, pedidos de 
revisão ou vista de prova, bem como arredondamento de médias, 
em quaisquer fases do Concurso Público;

9.7. As respostas dos recursos estarão a disposição do 
recorrente na Divisão de Planejamento e Desenvolvimento da 

dias úteis antes da realização das provas. O candidato deverá 
preencher requerimento de condições especiais para realização 
das provas (Anexo 3) e protocolar, juntamente com cópia sim-
ples de laudo médico que ateste o tipo e o grau da deficiência/
necessidade, com expressa referência ao código correspondente 
da Classificação Internacional de Doença - no horário das 09:00 
às 12:00 horas e das 14:00 às 17:00 horas, na Divisão de Pla-
nejamento e Desenvolvimento da Diretoria Geral de Recursos 
Humanos - Prédio 3 da Reitoria - Campus da Unicamp - Cidade 
Universitária Zeferino Vaz - Barão Geraldo - Campinas;

5.2. A ausência dessas informações implica aceitação pelo 
candidato de realizar as provas em condições idênticas às dos 
demais candidatos;

5.3. A cópia do laudo médico não será devolvida;
5.4. Poderá ser concedido tempo adicional para a realização 

das provas, levando-se em conta o grau de dificuldade/necessi-
dade do candidato;

5.5. O tempo adicional previsto no item 5.4 não deverá 
ultrapassar 50% do tempo previsto para os demais candidatos, 
conforme avaliação realizada pela UNICAMP;

5.6. O atendimento às condições especiais para realização 
das provas ficará sujeito, por parte da UNICAMP, à análise da 
razoabilidade do solicitado.

6. Da participação do candidato com deficiência
6.1. A participação de candidatos com deficiência no pre-

sente Concurso Público observará as regras contidas no artigo 
37, inciso VIII, da Constituição Federal, no Decreto nº 3.298/99, 
nas Leis Complementares nº 683/92 e nº 932/02 e no Decreto 
nº 59.591/2013.

6.2. O candidato, antes de se inscrever, deverá verificar se as 
atribuições da função, especificadas no Anexo 2 deste Edital, são 
compatíveis com suas deficiências, sem prejuízo do procedimento 
previsto nos itens 8.8 a 8.15 deste Edital.

6.3. O candidato com deficiência participará do Concurso 
Público em igualdade de condições com os demais candidatos no 
que se refere ao conteúdo da prova, à avaliação e aos critérios de 
aprovação, à nota mínima exigida, ao horário de início e ao local 
de aplicação da prova. Se necessário, a comissão organizadora 
do Concurso Público poderá indicar, para realização da prova, 
local adequado às necessidades do candidato com deficiência, 
diferente dos demais candidatos;

6.4. O candidato com deficiência, quando da inscrição, 
deverá:

6.4.1 Obrigatoriamente, especificar e indicar, na ficha de 
inscrição, o tipo de deficiência que possui, bem como observar 
o procedimento a ser cumprido, conforme descrito no item 4 
deste Edital;

6.4.2 Protocolar até o segundo dia útil após o encerramento 
das inscrições, no horário das 09:00 às 12:00 horas e das 14:00 
às 17:00 horas, na Divisão de Planejamento e Desenvolvimento 
da Diretoria Geral de Recursos Humanos - Prédio 3 da Reitoria - 
Campus da Unicamp - Cidade Universitária Zeferino Vaz - Barão 
Geraldo - Campinas, a seguinte documentação:

a) Requerimento para concorrer às vagas para pessoas com 
deficiência (constante no Anexo 4 deste Edital) e laudo médico 
original ou cópia autenticada que ateste o tipo e o grau ou nível 
da deficiência, com expressa referência ao código correspondente 
da Classificação Internacional de Doença – CID, inclusive para 
assegurar previsão de adaptação de sua(s) prova(s);

b) requerimento de condição especial para realização das 
provas (constante no Anexo 3 deste Edital) com a indicação da 
função a que está concorrendo, bem como o tipo de deficiência, 
anexando cópia simples do laudo médico que ateste a deficiência;

6.5. A validade do laudo médico deverá ser de 2 (dois) anos 
a contar da data de início da inscrição do concurso quando a 
deficiência for permanente ou de longa duração ou de 1 (um) ano 
a contar da data de início da inscrição do concurso nas demais 
situações, conforme o parágrafo 2º do artigo 3º do Decreto nº 
59.591/13;

6.5.1. O laudo médico não será devolvido;
6.6. O candidato que não atender ao estabelecido no item 

6.4 e 6.5 deste Edital – até o segundo dia útil após o encerramen-
to das inscrições – não será considerado com deficiência e não 
terá condição especial preparada, seja qual for o motivo alegado;

6.7. Os candidatos com deficiência aprovados constarão 
de Lista de Classificação Especial e serão convocados pela UNI-
CAMP para perícia médica, com finalidade de avaliação quanto 
à configuração da deficiência indicada no ato da inscrição, bem 
como quanto à compatibilidade das atribuições da função com a 
deficiência declarada;

6.7.1 As atribuições da função não serão modificadas para 
se adaptarem à(às) condição(ões) especial(is) dos candidatos 
com deficiência.

6.7.2. Serão consideradas deficiências aquelas definidas 
no artigo 4º do Decreto Federal nº 3.298/99 e na Lei Estadual 
14.481/11;

6.8. Será excluído da Lista de Classificação Especial (candi-
datos com deficiência) o candidato que não tiver configurada a 
deficiência declarada ou aquele que não comparecer na perícia 
médica, passando a figurar somente na Lista de Classificação 
Geral;

6.8.1. Será excluído deste Concurso Público o candidato que 
tiver deficiência considerada incompatível com as atribuições 
da função.

6.9. Após a admissão do candidato com deficiência, essa(s) 
deficiência(s) não poderá(ão) ser arguida(s) para justificar a 
concessão de readaptação e/ou de aposentadoria por invalidez.

6.10. Considerando as vagas que vierem a surgir, e de acordo 
com o Decreto nº 59.591/13, com a redação dada pelo Decreto 
nº 60.449/14, os candidatos com deficiência serão convocados a 
ocupar a 5ª (quinta), 30ª (trigésima), 50ª (quinquagésima), 70ª 
(septuagésima) vagas do concurso público, e assim sucessiva-
mente, a cada intervalo de 20 (vinte) convocações para admissão.

7. Das provas
7.1. O Concurso Público constará das seguintes etapas:
- Prova Escrita Objetiva (eliminatória e classificatória);
- Prova Escrita Dissertativa (eliminatória e classificatória);
7.2. A Prova Escrita Objetiva e a Prova Escrita Dissertativa 

versarão sobre conteúdo programático constante no anexo 1 do 
presente edital;

7.3. A aplicação das etapas de provas poderá ocorrer em dias 
úteis, sábados e domingos;

7.4. A divulgação do dia, horário e local de realização das 
Provas Escrita Objetiva e Escrita Dissertativa, bem como a confir-
mação do dia de realização das provas, será no dia 20/04/2017 
no Diário Oficial do Estado e pela internet (www.dgrh.unicamp.
br). A data provável para a realização das provas escrita objetiva 
e escrita dissertativa será dia 04/06/2017. O cumprimento da data 
prevista dependerá da disponibilidade de locais adequados para 
a realização das provas;

7.5. As questões da prova escrita objetiva serão do tipo 
múltipla escolha. O candidato deverá assinalar com caneta as res-
postas da prova escrita objetiva na Folha de Respostas, que será o 
único documento válido para correção da prova. O preenchimento 
da Folha de Respostas será de inteira responsabilidade do candi-
dato, que deverá proceder em conformidade com as instruções 
específicas contidas nos cadernos de questões;

7.6. A prova escrita dissertativa deve ser manuscrita e em 
letra legível;

7.7. As folhas do caderno de respostas não poderão ser 
assinadas, rubricadas, nem conter em outro local que não o apro-
priado, qualquer palavra ou marca que as identifique, sob pena 
de anulação das provas;

7.8. Os candidatos deverão comparecer ao local das provas 
com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos à hora estabele-
cida para seu início, munidos de lápis, caneta azul ou preta e bor-
racha, e somente será admitido às provas o candidato que exibir, 
no ato, documento de identidade original com foto. Não serão 
aceitos documentos ilegíveis, não identificáveis e ou danificados;

2.1.8. Gozar de boa saúde física e mental, estando apto para 
o exercício da função, sem qualquer restrição.

3. Das atribuições da função
3.1. A descrição das atividades da função consta no anexo 

2 do presente edital.
4. Das Inscrições
4.1. On-line:
4.1.1. A inscrição on-line será efetuada via internet, no 

endereço eletrônico http://www.dgrh.unicamp.br, e solicitada no 
período entre 8:00 horas do dia 06/03/2017 e 17:00 horas do dia 
20/03/2017, observado o horário de Brasília/DF;

4.1.2. A Diretoria Geral de Recursos Humanos não se respon-
sabilizará por solicitação de inscrição não recebida por motivos de 
ordem técnica dos computadores, falhas na comunicação, conges-
tionamento das linhas de comunicação, bem como outros fatores 
de ordem técnica que impossibilitem as transferências de dados;

4.1.3. O candidato deverá obrigatoriamente preencher a 
ficha de solicitação de inscrição e o currículo on-line disponíveis 
no momento da inscrição. As informações prestadas serão de 
inteira responsabilidade do candidato;

4.1.4. O boleto bancário estará disponível para impressão 
e pagamento da taxa de inscrição, no valor de R$ 80,00, após a 
conclusão do preenchimento da ficha de solicitação de inscrição 
e currículo on-line. O pagamento deverá ser efetuado até o 
primeiro dia útil subseqüente ao último dia do período destinado 
ao recebimento de inscrição via internet, indicado no item 4.1.1 
deste item;

4.1.4.1. As inscrições somente serão consideradas aceitas 
após a confirmação, pelo Banco, do pagamento referente à taxa 
de inscrição;

4.1.4.2. Em hipótese alguma haverá restituição da taxa de 
inscrição, bem como isenção total do pagamento;

4.1.5. A confirmação de inscrição será publicada no Diário 
Oficial do Estado em 20/04/2017;

4.1.6. Antes de efetuar a sua inscrição, o candidato deverá 
conhecer o edital de abertura de inscrições e certificar-se de que 
preenche todos os requisitos exigidos. Uma vez efetivada a inscri-
ção, não será permitida em hipótese alguma alterações das infor-
mações prestadas, bem como de função e/ou do edital disponível;

4.1.7. O candidato deverá declarar, na solicitação de inscrição 
via internet, que está ciente das condições exigidas no presente 
edital. A inscrição do candidato implicará no conhecimento e 
na tácita aceitação das normas e condições estabelecidas neste 
Edital, em relação às quais não poderá alegar qualquer espécie 
de desconhecimento;

4.1.8. É vedada a inscrição condicional, extemporânea, via 
postal, via fax ou via correio eletrônico;

4.1.9. É vedada a transferência de valor pago a título de 
taxa para terceiros, assim como a transferência da inscrição para 
outrem ou para outro Concurso Público;

4.1.10. Para efetuar a inscrição, é imprescindível o número de 
Cadastro de Pessoa Física (CPF) do candidato;

4.1.10.1. O candidato que não possuir CPF deverá solicitá-
-lo nos postos credenciados, localizados nas agências bancárias, 
Correios e Telégrafos e na Receita Federal, em tempo hábil, isto é, 
de forma que consiga obter o respectivo número antes do término 
do período de inscrição;

4.1.10.2. Terá sua inscrição cancelada e será automaticamen-
te eliminado do Concurso Público o candidato que usar o CPF de 
terceiro para realizar a sua inscrição;

4.1.11. O comprovante de inscrição deverá ser mantido 
em poder do candidato e apresentado, se necessário e quando 
solicitado;

4.2. Disponibilização para acesso à inscrição on-line:
4.2.1. A UNICAMP disponibilizará um posto de atendimento 

para a realização da inscrição, on-line, para os candidatos que 
não possuem acesso à internet, no período de 06/03/2017 a 
20/03/2017, exceto sábados, domingos e feriados, das 09:00 às 
12:00 horas e das 14:00 às 16:00 horas no seguinte local: Divisão 
de Recursos Humanos – 1º andar do Hospital de Clínicas – HC – 
Campus Unicamp – Cidade Universitária “Zeferino Vaz” – Barão 
Geraldo – Campinas/SP;

4.2.2. O Candidato deverá apresentar-se ao posto de aten-
dimento munido do Documento de Identidade e do Cadastro de 
Pessoa Física (CPF);

4.3. Redução parcial da taxa de inscrição:
4.3.1. Amparado pela Lei Estadual nº 12.782, de 20.12.2007, 

o candidato terá direito à redução de 50% (cinquenta por cento) 
do valor do pagamento da taxa de inscrição, desde que CUMULA-
TIVAMENTE atenda aos seguintes requisitos:

a) seja estudante regularmente matriculado em uma das 
séries do ensino fundamental ou médio, curso pré-vestibular, ou 
curso superior, em nível de graduação ou pós-graduação e

b) perceba remuneração mensal inferior a 2 (dois) salários 
mínimos, ou estiver desempregado;

4.3.2. O candidato que preencher as condições estabelecidas 
no item 4.3.1 deste edital deverá solicitar a redução do pagamen-
to da taxa de inscrição obedecendo aos seguintes procedimentos:

4.3.2.1. Realizar a inscrição no endereço eletrônico previsto 
no item 4.1.1 e 4.1.3;

4.3.2.2. Preencher total e corretamente em 2 (duas) vias o 
formulário de requerimento de solicitação de redução de taxa de 
inscrição disponível no site www.dgrh.unicamp.br;

4.3.2.3. Imprimir o comprovante de inscrição e o requerimen-
to de solicitação de redução da taxa de inscrição e protocolar no 
período de 06/03/2017 a 20/03/2017, exceto sábados, domingos 
e feriados, das 09:00 às 12:00 horas e das 14:00 às 17:00 horas, 
na Divisão de Planejamento e Desenvolvimento da Diretoria 
Geral de Recursos Humanos - Prédio 3 da Reitoria - Campus da 
Unicamp - Cidade Universitária Zeferino Vaz - Barão Geraldo - 
Campinas, juntamente com cópias comprobatórias dos seguintes 
documentos:

a) certidão ou declaração expedida por instituição de ensino 
público ou privada, comprovando a sua condição estudantil; ou 
carteira de identidade estudantil ou documento similar, expedido 
por instituição de ensino público ou privado, ou por entidade de 
representação estudantil; e

b) comprovante de renda especificando perceber remune-
ração mensal inferior a 2 (dois) salários mínimos comprovados 
através de Contracheque ou Recibo de Pagamento por serviços 
prestados ou Envelope de Pagamento ou Declaração do empre-
gador; ou Extrato de Rendimentos fornecidos pelo INSS ou outras 
fontes. Na falta deste, extrato bancário identificado com o valor 
do crédito do benefício; ou

c) Recibo de seguro Desemprego e do FGTS; ou Documentos 
de Rescisão da última admissão de trabalho, mesmo que tem-
porário. No caso de admissão em Carteira de Trabalho, anexar 
ainda as cópias da página de identificação. Serão considerados 
desempregados os candidatos que tendo estado empregados em 
algum momento, estiverem sem trabalho no período da inscrição;

4.3.3. Não serão considerados os documentos encaminhados 
por outro meio que não o estabelecido neste item, deste Edital;

4.3.4. A informação sobre o deferimento ou não do pedido 
de redução da taxa de inscrição, será enviada ao candidato, até 
o prazo final das inscrições, através do e-mail cadastrado quando 
de sua inscrição. O candidato que tiver a solicitação deferida 
deverá imprimir boleto com valor da taxa de inscrição reduzida, 
até a data de vencimento prevista;

4.3.5. O candidato que não efetivar a inscrição mediante 
o recolhimento do respectivo valor da taxa, reduzida ou plena, 
conforme o caso, terá o pedido de inscrição não confirmado;

4.3.6. Será eliminado do Concurso Público o candidato que, 
não atendendo, à época de sua inscrição, aos requisitos previstos 
no item 4.3.1 deste item, tenha obtido, com emprego de fraude 
ou qualquer outro meio que evidencie má fé, a redução de que 
trata a referida lei;

5. Da solicitação de atendimento especial
5.1. Caso necessite de condições especiais para se submeter 

às provas, o candidato deverá solicitá-las por escrito até 07 (sete) 
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e escrita dissertativa será dia 04/06/2017. O cumprimento da data 
prevista dependerá da disponibilidade de locais adequados para 
a relização das provas;

6.5. As questões da prova escrita objetiva serão do tipo 
múltipla escolha. O candidato deverá assinalar com caneta as res-
postas da prova escrita objetiva na Folha de Respostas, que será o 
único documento válido para correção da prova. O preenchimento 
da Folha de Respostas será de inteira responsabilidade do candi-
dato, que deverá proceder em conformidade com as instruções 
específicas contidas nos cadernos de questões;

6.6. A prova escrita dissertativa deve ser manuscrita, em letra 
legível e respondida com caneta;

6.7. As folhas do caderno de respostas não poderão ser 
assinadas, rubricadas, nem conter em outro local que não o apro-
priado, qualquer palavra ou marca que as identifique, sob pena 
de anulação das provas;

6.8. Os candidatos deverão comparecer ao local das provas 
com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos à hora estabele-
cida para seu início, munidos de lápis, caneta azul ou preta e bor-
racha, e somente será admitido às provas o candidato que exibir, 
no ato, documento de identidade original com foto. Não serão 
aceitos documentos ilegíveis, não identificáveis e ou danificados;

6.8.1. Não será admitido o ingresso de candidato no local 
de realização das provas após o horário fixado para o seu início;

6.9. É vedada a utilização de aparelhos celulares ou quais-
quer outros equipamentos eletrônicos não especificados neste 
edital, corretivo líquido, caneta marca texto, boné, chapéu, ou 
outros materiais estranhos à prova. A Unicamp fornecerá emba-
lagens nas quais o candidato deverá guardar o aparelho celular 
desligado. Ao entrar na sala de prova e receber a embalagem, o 
candidato deverá desligar imediatamente o aparelho celular e 
colocá-lo na embalagem. Os candidatos devem retirar os celulares 
das embalagens após saírem do prédio;

6.10. Será eliminado do concurso público o candidato que:
6.10.1. Agir com descortesia em relação aos examinadores e 

seus auxiliares ou autoridades presentes;
6.10.2. For surpreendido durante a realização das provas, 

comunicando-se com outro candidato, ou utilizando-se de livros, 
notas ou impressos não permitidos;

6.10.3. Deixar de atender a qualquer das convocações da 
Universidade;

6.10.4. O não comparecimento às provas ou ainda a não 
apresentação da documentação solicitada excluirá o candidato 
automaticamente do concurso público;

6. 11. Não haverá segunda chamada para nenhuma das pro-
vas ou entrega da documentação, seja qual for o motivo alegado;

6.12. Não serão dadas, por telefone, informações a respeito 
de datas, de locais e de horário de realização das provas. O candi-
dato deverá observar rigorosamente os editais e os comunicados 
a serem divulgados na forma do item 6.4.

7. Do Julgamento, Habilitação e Classificação
7.1. A Prova Escrita Objetiva e a Prova Escrita Dissertativa 

serão avaliadas na escala de 0 (zero) a 10 (dez) pontos e somente 
será considerado habilitado o candidato que obtiver nota igual 
ou superior a 6 (seis) na Prova Escrita Objetiva e 6 (seis) na Prova 
Escrita Dissertativa observando a seguinte escala:

Prova Escrita Objetiva - peso 1 (um);
Prova Escrita Dissertativa - peso 1 (um);
7.2. A prova escrita dissertativa será aplicada no mesmo 

dia da prova escrita objetiva a todos os candidatos que tiveram 
suas inscrições confirmadas, mas somente serão corrigidas as dos 
candidatos habilitados na prova escrita objetiva na forma do item 
7.1. As duas provas deverão ser realizadas no tempo máximo de 
04 (quatro) horas;

7.3. A nota final será a média ponderada dos pontos obtidos 
na Prova Escrita Objetiva e a Prova Escrita Dissertativa;

7.4. Os candidatos habilitados serão classificados de acordo 
com a nota final;

7.5. Em caso de igualdade de nota final, terá preferência, 
sucessivamente:

a) o candidato com idade mais elevada, considerando os can-
didatos com idade igual ou superior a sessenta anos, conforme 
parágrafo único do artigo 27 do Estatuto do Idoso;

b) obtiver maior nota na Prova Escrita Dissertativa;
c) persistindo o empate, terá preferência sucessivamente o 

candidato mais velho.
8. Dos Recursos
8.1. Terá o candidato até 2 (dois) dias para a interposição de 

recursos, tendo como termo inicial o primeiro dia útil subseqüente 
à aplicação das provas ou a divulgação de resultados e gabarito 
da prova escrita objetiva;

8.2. A matéria do recurso será restrita à alegação de irregula-
ridade insanável ou de preterição de formalidade essencial e não 
terá efeito suspensivo;

8.3. O candidato deverá preencher em 2 (duas) vias o formu-
lário de recurso disponível no site www.dgrh.unicamp.br devendo 
utilizar 1 (um) formulário para cada questão. Formulários conten-
do mais de 1 (uma) questão não serão aceitos;

8.4. O recurso será dirigido à Diretoria Geral de Recursos 
Humanos devendo ser protocolado no horário das 09:00 às 12:00 
horas e das 14:00 às 17:00 horas, na Divisão de Planejamento 
e Desenvolvimento da Diretoria Geral de Recursos Humanos - 
Prédio 3 da Reitoria - Campus da Unicamp - Cidade Universitária 
Zeferino Vaz - Barão Geraldo - Campinas/SP, contendo os funda-
mentos da pretensão;

8.4.1. Não serão aceitos recursos interpostos pelos Correios, 
por meio de fax, por email ou por qualquer outro meio além no 
previsto neste edital;

8.5. Admitido o recurso, será encaminhado à Comissão 
Examinadora, quando a ela pertinente, que deverá proferir mani-
festação fundamentada sobre o assunto, decidindo pela reforma 
ou manutenção do ato recorrido, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 
que será publicada em Diário Oficial do Estado e no site:www.
dgrh.unicamp.br;

8.6. Não serão aceitos, sob hipótese alguma, pedidos de 
revisão ou vista de prova, bem como arredondamento de médias, 
em quaisquer fases do concurso público;

8.7. As respostas dos recursos estarão a disposição do recor-
rente na Divisão de Planejamento e Desenvolvimento da Diretoria 
Geral de Recursos Humanos - Prédio 3 da Reitoria - Campus da 
Unicamp - Cidade Universitária Zeferino Vaz - Barão Geraldo - 
Campinas/SP;

8.7.1. O recorrente que desejar obter cópia da resposta de 
seu recurso, deverá solicitá-la por escrito. A solicitação deverá 
ser protocolada no horário das 09:00 às 12:00 horas e das 14:00 
às 17:00 horas, na Divisão de Planejamento e Desenvolvimento 
da Diretoria Geral de Recursos Humanos - Prédio 3 da Reitoria - 
Campus da Unicamp - Cidade Universitária Zeferino Vaz - Barão 
Geraldo - Campinas;

8.8. Se da análise dos recursos contra a prova escrita objetiva 
e ou escrita dissertativa resultar anulação de questão, os pontos 
a ela correspondentes serão atribuídos a todos os candidatos 
presentes, independentemente da formulação de recurso.

9. Da convocação e admissão
9.1. A convocação obedecerá à rigorosa ordem de classifi-

cação. Os candidatos serão convocados através de edital a ser 
publicado no Diário Oficial do Estado;

9.2. O candidato deverá atender aos requisitos dos itens 
2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.5, 2.1.6, 2.1.7, 2.1.8, 2.1.9 , deste edital, 
apresentando os comprovantes das condições ali estabelecidas e 
demais documentos necessários, conforme relação a ser entregue 
ao candidato quando da convocação;

9.2.1. Para comprovação do item 2.1.10 do edital o candi-
dato deverá se submeter a exame médico pré-admissional, a ser 
realizado pela UNICAMP em data a ser oportunamente agendada;

9.3. O não atendimento à convocação e/ou a inexatidão ou 
irregularidade da comprovação do disposto nos itens 9.2 e 9.2.1 
deste edital eliminará o candidato do concurso público;

ção, não será permitida em hipótese alguma alterações das infor-
mações prestadas, bem como de função e/ou do edital disponível;

4.1.7. O candidato deverá declarar, na solicitação de inscrição 
via internet, que está ciente das condições exigidas no presente 
edital. A inscrição do candidato implicará no conhecimento e 
na tácita aceitação das normas e condições estabelecidas neste 
Edital, em relação às quais não poderá alegar qualquer espécie 
de desconhecimento;

4.1.8. É vedada a inscrição condicional, extemporânea, via 
postal, via fax ou via correio eletrônico;

4.1.9. É vedada a transferência de valor pago a título de 
taxa para terceiros, assim como a transferência da inscrição para 
outrem ou para outro Concurso Público;

4.1.10. Para efetuar a inscrição, é imprescindível o número de 
Cadastro de Pessoa Física (CPF) do candidato;

4.1.10.1. O candidato que não possuir CPF deverá solicitá-
-lo nos postos credenciados, localizados nas agências bancárias, 
Correios e Telégrafos e na Receita Federal, em tempo hábil, isto é, 
de forma que consiga obter o respectivo número antes do término 
do período de inscrição;

4.1.10.2. Terá sua inscrição cancelada e será automaticamen-
te eliminado do concurso público o candidato que usar o CPF de 
terceiro para realizar a sua inscrição;

4.1.11. O comprovante de inscrição deverá ser mantido 
em poder do candidato e apresentado, se necessário e quando 
solicitado;

4.2. Disponibilização para acesso à inscrição on-line:
4.2.1 A UNICAMP disponibilizará um posto de atendimento 

para a realização da inscrição, on-line, para os candidatos que não 
possuem acesso à internet, nos dias 06/03/2017 a 20/03/2017, 
exceto sábados, domingos e feriados, das 09:00 às 12:00 horas e 
das 14:00 às 16:00 horas no seguinte local:

Divisão de Recursos Humanos - 1º andar do Hospital de 
Clínicas - HC - Campus Unicamp - Cidade Universitária "Zeferino 
Vaz" - Barão Geraldo - Campinas/SP.

O Candidato deverá apresentar-se ao posto de atendimento 
munido do Documento de Identidade e do Cadastro de Pessoa 
Física (CPF);

4.3. Redução parcial da taxa de inscrição:
4.3.1. Amparado pela Lei Estadual nº 12.782, de 20.12.2007, 

o candidato terá direito à redução de 50% (cinquenta por cento) 
do valor do pagamento da taxa de inscrição, desde que CUMULA-
TIVAMENTE atenda aos seguintes requisitos:

a) seja estudante regularmente matriculado em uma das 
séries do ensino fundamental ou médio, curso pré-vestibular, ou 
curso superior, em nível de graduação ou pós-graduação e

b) perceba remuneração mensal inferior a 02 (dois) salários 
mínimos, ou estiver desempregado;

4.3.2. O candidato que preencher as condições estabelecidas 
no item 4.3.1 deste edital deverá solicitar a redução do pagamen-
to da taxa de inscrição obedecendo aos seguintes procedimentos:

4.3.2.1. Realizar a inscrição no endereço eletrônico previsto 
no item 4.1.1 e 4.1.3;

4.3.2.2. Preencher total e corretamente em 2 (duas) vias o 
formulário de requerimento de solicitação de redução de taxa de 
inscrição disponível no site www.dgrh.unicamp.br;

4.3.2.3. Imprimir o comprovante de inscrição e o requeri-
mento de solicitação de redução da taxa de inscrição e protocolar 
nos dias 06/03/2017 a 20/03/2017, exceto sábados, domingos e 
feriados , das 09:00 às 12:00 horas e das 14:00 às 17:00 horas, 
na Divisão de Planejamento e Desenvolvimento da Diretoria 
Geral de Recursos Humanos - Prédio 3 da Reitoria - Campus da 
Unicamp - Cidade Universitária Zeferino Vaz - Barão Geraldo - 
Campinas, juntamente com cópias comprobatórias dos seguintes 
documentos:

a) certidão ou declaração expedida por instituição de ensino 
público ou privada, comprovando a sua condição estudantil; ou 
carteira de identidade estudantil ou documento similar, expedido 
por instituição de ensino público ou privado, ou por entidade de 
representação estudantil; e

b) comprovante de renda especificando perceber remune-
ração mensal inferior a 02 (dois) salários mínimos comprovados 
através de Contracheque ou Recibo de Pagamento por serviços 
prestados ou Envelope de Pagamento ou Declaração do empre-
gador; ou Extrato de Rendimentos fornecidos pelo INSS ou outras 
fontes. Na falta deste, extrato bancário identificado com o valor 
do crédito do benefício; ou

c) Recibo de seguro Desemprego e do FGTS; ou Documentos 
de Rescisão do último contrato de trabalho, mesmo que tem-
porário. No caso de contrato em Carteira de Trabalho, anexar 
ainda as cópias da página de identificação. Serão considerados 
desempregados os candidatos que tendo estado empregados em 
algum momento, estiverem sem trabalho no período da inscrição;

4.3.3. Não serão considerados os documentos encaminhados 
por outro meio que não o estabelecido neste item, deste Edital;

4.3.4. A informação sobre o deferimento ou não do pedido 
de redução da taxa de inscrição, será enviada ao candidato, até 
o prazo final das inscrições, através do e-mail cadastrado quando 
de sua inscrição. O candidato que tiver a solicitação deferida 
deverá imprimir boleto com valor da taxa de inscrição reduzida, 
até a data de vencimento prevista;

4.3.5. O candidato que não efetivar a inscrição mediante 
o recolhimento do respectivo valor da taxa, reduzida ou plena, 
conforme o caso, terá o pedido de inscrição não confirmado;

4.3.6. Será eliminado do concurso público o candidato que, 
não atendendo, à época de sua inscrição, aos requisitos previstos 
no item 4.3.1 deste item, tenha obtido, com emprego de fraude 
ou qualquer outro meio que evidencie má fé, a redução de que 
trata a referida lei.

5. Da solicitação de atendimento especial
5.1. Caso necessite de condições especiais para se submeter 

às provas, o candidato deverá solicitá-las por escrito até 07 (sete) 
dias úteis antes da realização das provas. O candidato deverá 
preencher requerimento de condições especiais para realização 
das provas (Anexo 3) e protocolar, juntamente com cópia sim-
ples de laudo médico que ateste o tipo e o grau da deficiência/
necessidade, com expressa referência ao código correspondente 
da Classificação Internacional de Doença - no horário das 09:00 
às 12:00 horas e das 14:00 às 17:00 horas, na Divisão de Pla-
nejamento e Desenvolvimento da Diretoria Geral de Recursos 
Humanos - Prédio 3 da Reitoria - Campus da Unicamp - Cidade 
Universitária Zeferino Vaz - Barão Geraldo - Campinas;

5.2. A ausência dessas informações implica aceitação pelo 
candidato de realizar as provas em condições idênticas às dos 
demais candidatos;

5.3. A cópia do laudo médico não será devolvida;
5.4. Poderá ser concedido tempo adicional para a realização 

das provas, levando-se em conta o grau de dificuldade/necessi-
dade do candidato;

5.5. O tempo adicional previsto no item 5.4 não deverá 
ultrapassar 50% do tempo previsto para os demais candidatos, 
conforme avaliação realizada pela UNICAMP;

5.6. O atendimento às condições especiais para realização 
das provas ficará sujeito, por parte da UNICAMP, à análise da 
razoabilidade do solicitado.

6. Das provas
6.1. O concurso público constará das seguintes etapas:
Prova Escrita Objetiva (eliminatória e classificatória);
Prova Escrita Dissertativa (eliminatória e classificatória);
6.2. A Prova Escrita Objetiva e a Prova Escrita Dissertativa 

versarão sobre conteúdo programático constante no anexo 1 do 
presente edital;

6.3. A aplicação das etapas de provas poderá ocorrer em dias 
úteis, sábados e domingos.

6.4. A divulgação do dia, horário e local de realização das 
Provas Escrita Objetiva e Escrita Dissertativa, bem como a confir-
mação do dia de realização das provas, será no dia 20/04/2017 
no Diário Oficial do Estado e pela internet (www.dgrh.unicamp.
br). A data provável para a realização das provas escritas objetiva 

_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
____________________

Amamentação:
( ) sala para amamentação (candidata que tiver necessidade 

de amamentar seu bebê)
Atenção: o requerimento deverá vir acompanhado de laudo 

médico emitido por especialista da área da deficiência/necessi-
dade constatada.

Data e assinatura do candidato:
ANEXO 4
REQUERIMENTO PARA CONCORRER ÀS VAGAS PARA PESSO-

AS COM DEFICIÊNCIA
Eu,___________________________________________

_______________inscrito(a) sob nº_________ no Concurso 
Público para a função PAEPE – ___________________ – Edital 
nº _________ com base no art. 4º do Decreto nº 3.298, de 
20/12/1999 e suas alterações, e conforme laudo médico em 
anexo, venho requerer concorrer às vagas para pessoas com 
deficiência, pois possuo:

TIPO DE DEFICIÊNCIA:
Deficiência Física ( ) Especifique: _______________________
Deficiência Auditiva ( ) Especifique: 

_______________________
Deficiência Visual ( ) Especifique: 

_______________________
Deficiência Verbal ( ) Especifique: 

_______________________
Deficiências Múltiplas ( ) Especifique: 

_______________________
Outra: Especifique: _______________________________

_____________________________
Atenção: o requerimento deverá vir acompanhado de laudo 

médico emitido por especialista da área da deficiência consta-
tada.

 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
DIRETORIA GERAL DE RECURSOS HUMANOS
EDITAL ABERTURA nº 2/2017
A Diretoria Geral de Recursos Humanos da Universidade 

Estadual de Campinas - UNICAMP, por intermédio da Divisão de 
Planejamento e Desenvolvimento, torna pública a abertura de 
inscrições ao Concurso Público para a função de MÉDICO ANES-
TESIOLOGISTA, pela Carreira de Profissionais de Apoio ao Ensino, 
Pesquisa e Extensão.

1. Instruções Especiais
1.1 - O Concurso Público destina-se ao preenchimento de 

01 vaga para a função de MÉDICO ANESTESIOLOGISTA para 
atuar junto à(ao) HOSPITAL DE CLINICAS - HC, bem como as 
que porventura vierem a surgir durante o seu prazo de validade 
na UNICAMP.

1.2. Em virtude do número de vagas, não se aplicam ao 
presente concurso público os dispositivos da lei Complementar 
683/92.

1.3. O número de vagas pode apresentar alteração, por 
motivos supervenientes, durante o prazo de validade do concurso 
público.

1.4. A admissão na função será regida pelo Estatuto dos 
Servidores da Universidade (ESUNICAMP).

1.5. A jornada de trabalho será de 24 horas semanais, poden-
do variar para os períodos diurno, noturno, misto, na forma de 
revezamento ou escala de serviços.

1.6. O salário inicial da função em disputa será de R$ 
6.368,58, correspondente ao Grupo III - referência 23 da Carreira 
de Profissionais de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão.

2. Requisitos
2.1. Obrigatórios:
2.1.1. Escolaridade: Graduação completa em Medicina, cuja 

comprovação será exigida quando da convocação para admissão;
2.1.2. Registro no respectivo Conselho de Classe e estar em 

dia com as anuidades, cuja comprovação será exigida quando da 
convocação para admissão;

2.1.3. Curso(s) de Aperfeiçoamento: Residência Médica com-
pleta em Anestesiologia reconhecida pelo Ministério da Educação 
e Cultura - MEC ou Comissão Nacional de Residência Médica - 
CNRM, e/ou Curso completo de Especialização em Anestesiologia 
e/ou Título de Especialista em Anestesiologia, reconhecidos pela 
Sociedade Brasileira de Anestesiologia - SBA, cuja comprovação 
será exigida quando da convocação para admissão;

2.1.4. Idiomas: Inglês para leitura e interpretação de textos;
2.1.5. Ser brasileiro nato ou naturalizado, ou cidadão Por-

tuguês a quem foi deferida a igualdade, nas condições previstas 
pelo Decreto Federal n. 70.436/72;

2.1.6. Ter completado 18 anos de idade na data da admissão;
2.1.7. Não ter sido demitido por justa causa da Universidade 

Estadual de Campinas;
2.1.8. Estar em dia com as obrigações eleitorais e militares, 

cuja comprovação deverá ser entregue em período a ser divul-
gado no Diário Oficial do Estado, quando da convocação para 
admissão;

2.1.9. Apresentar atestado de antecedentes criminais nega-
tivo, cuja comprovação deverá se dar pela apresentação de 
Certidão de Antecedentes Criminais emitida pelo Departamento 
de Polícia Federal; Atestado de Antecedentes Criminais emitido 
pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo e 
Atestado de Antecedentes Criminais emitido pelos Estados onde 
o candidato houver residido ou exercido cargo ou função pública 
nos últimos 5 (cinco) anos. O comprovante deverá ser expedido, 
no máximo, há 90 dias ou dentro do prazo de validade consigna-
do no documento e a sua comprovação deverá ser entregue em 
período a ser divulgado no Diário Oficial do Estado quando da 
convocação para admissão;

2.1.10. Gozar de boa saúde física e mental, estando apto 
para o exercício da função, sem qualquer restrição.

3. Das Atribuições da função
3.1. A descrição das atividades da função constam no anexo 

2 do presente edital.
4. Das Inscrições
4.1. On-line:
4.1.1. A inscrição on-line será efetuada via internet, no 

endereço eletrônico http://www.dgrh.unicamp.br, e solicitada no 
período entre 08:00 horas do dia 06/03/2017 e 17:00 horas do dia 
20/03/2017, observado o horário de Brasília/DF;

4.1.2. A Diretoria Geral de Recursos Humanos não se respon-
sabilizará por solicitação de inscrição não recebida por motivos de 
ordem técnica dos computadores, falhas na comunicação, conges-
tionamento das linhas de comunicação, bem como outros fatores 
de ordem técnica que impossibilitem as transferências de dados;

4.1.3. O candidato deverá obrigatoriamente preencher a 
ficha de solicitação de inscrição e o currículo on-line disponíveis 
no momento da inscrição. As informações prestadas serão de 
inteira responsabilidade do candidato;

4.1.4. O boleto bancário estará disponível para impressão e 
pagamento da taxa de inscrição, no valor de R$ 110,00, após a 
conclusão do preenchimento da ficha de solicitação de inscrição 
e currículo on-line. O pagamento deverá ser efetuado até o 
primeiro dia útil subsequente ao último dia do período destinado 
ao recebimento de inscrição via internet, indicado no item 4.1.1 
deste item;

4.1.4.1. As inscrições somente serão consideradas aceitas 
após a confirmação, pelo Banco, do pagamento referente à taxa 
de inscrição;

4.1.4.2. Em hipótese alguma haverá restituição da taxa de 
inscrição, bem como isenção total do pagamento;

4.1.5. A confirmação de inscrição será publicada no Diário 
Oficial do Estado em 20/04/2017;

4.1.6. Antes de efetuar a sua inscrição, o candidato deverá 
conhecer o edital de abertura de inscrições e certificar-se de que 
preenche todos os requisitos exigidos. Uma vez efetivada a inscri-
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ANEXO 2
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
Executar atividades técnicas de assistência de enfermagem; 

Zelar pelo conforto e bem estar do paciente; Organizar ambiente 
de trabalho e dar continuidade aos plantões; Auxiliar a equipe de 
enfermagem nas atividades de planejamento, ensino e pesquisa 
desenvolvidos. Trabalhar em conformidade com as normas e 
procedimentos de biossegurança; Realizar registros técnicos; 
Desempenhar atividades e realizar ações para promoção da 
saúde da família.

ANEXO 3
REQUERIMENTO DE CONDIÇÃO ESPECIAL PARA REALIZA-

ÇÃO DAS PROVAS
Eu,___________________________________________

_______________inscrito(a) sob nº_________ no Concurso 
Público para a função PAEPE – ___________________ – Edital 
nº _________ com base no art. 4º do Decreto nº 3.298, de 
20/12/1999 e suas alterações, e conforme laudo médico em 
anexo, venho requerer atendimento especial no dia da aplicação 
da prova conforme a seguir (selecione o tipo de prova e (ou) o(s) 
tratamento(s) especial(is) necessário(s)):

TIPO DE DEFICIÊNCIA:
Deficiência Física ( ) Especifique: _______________________
Deficiência Auditiva ( ) Especifique: 

_______________________
Deficiência Visual ( ) Especifique: 

_______________________
Deficiência Verbal ( ) Especifique: 

_______________________
Deficiências Múltiplas ( ) Especifique: 

_______________________
Outra: Especifique: _______________________________

_____________________________
Necessidades Físicas:
( ) mobiliário adaptado Especifique: 

_______________________
( ) sala térrea (dificuldade para locomoção)
( ) auxílio para preenchimento – transcritor
( ) auxílio para leitura – ledor
Necessidades Visuais:
( ) auxílio para leitura – ledor
( ) prova em braile
( ) fonte de texto ampliada: ( ) 18 ( ) 24 ( ) 28
( ) auxílio para preenchimento – transcritor
Necessidades Auditivas:
( ) intérprete de libras
( ) utilização de próstese auditiva/aparelho auricular
Outros:
( ) tempo adicional para realização da(s) provas(s)
( ) outra condição especial para realização da(s) prova(s)
Especifique: ____________________________________

_________________________________________________
_________________________________________________

Clecio
Realce
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6.5.1. Caso o candidato não comprove a experiência profis-
sional solicitada no item 2.1.4. será considerado eliminado no 
Concurso Público na forma do item 6.11.4.

6.6. As questões da prova escrita objetiva serão do tipo 
múltipla escolha. O candidato deverá assinalar com caneta as res-
postas da prova escrita objetiva na Folha de Respostas, que será o 
único documento válido para correção da prova. O preenchimento 
da Folha de Respostas será de inteira responsabilidade do candi-
dato, que deverá proceder em conformidade com as instruções 
específicas contidas nos cadernos de questões;

6.7. A prova escrita dissertativa deve ser manuscrita, em letra 
legível e respondida com caneta;

6.8. As folhas do caderno de respostas não poderão ser 
assinadas, rubricadas, nem conter em outro local que não o apro-
priado, qualquer palavra ou marca que as identifique, sob pena 
de anulação das provas;

6.9. Os candidatos deverão comparecer ao local das provas 
com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos à hora estabele-
cida para seu início, munidos de lápis, caneta azul ou preta e bor-
racha, e somente será admitido às provas o candidato que exibir, 
no ato, documento de identidade original com foto. Não serão 
aceitos documentos ilegíveis, não identificáveis e ou danificados;

6.9.1. Não será admitido o ingresso de candidato no local 
de realização das provas após o horário fixado para o seu início;

6.10. É vedada a utilização de aparelhos celulares ou quais-
quer outros equipamentos eletrônicos não especificados neste 
edital, corretivo líquido, caneta marca texto, boné, chapéu, ou 
outros materiais estranhos à prova. A Unicamp fornecerá emba-
lagens nas quais o candidato deverá guardar o aparelho celular 
desligado. Ao entrar na sala de prova e receber a embalagem, o 
candidato deverá desligar imediatamente o aparelho celular e 
colocá-lo na embalagem. Os candidatos devem retirar os celulares 
das embalagens após saírem do prédio;

6.11. Será eliminado do concurso público o candidato que:
6.11.1. Agir com descortesia em relação aos examinadores e 

seus auxiliares ou autoridades presentes;
6.11.2. For surpreendido durante a realização das provas, 

comunicando-se com outro candidato, ou utilizando-se de livros, 
notas ou impressos não permitidos;

6.11.3. Deixar de atender a qualquer das convocações da 
Universidade;

6.11.4. O não comparecimento às provas ou ainda a não 
apresentação da documentação solicitada excluirá o candidato 
automaticamente do concurso público;

6. 12. Não haverá segunda chamada para nenhuma das pro-
vas ou entrega da documentação, seja qual for o motivo alegado;

6.13. Não serão dadas, por telefone, informações a respeito 
de datas, de locais e de horário de realização das provas. O candi-
dato deverá observar rigorosamente os editais e os comunicados 
a serem divulgados na forma dos itens 6.4 e 6.5.

7. Do Julgamento, Habilitação e Classificação
7.1. A Prova Escrita Objetiva e a Prova Escrita Dissertativa 

serão avaliadas na escala de 0 (zero) a 10 (dez) pontos e somente 
será considerado habilitado o candidato que obtiver nota igual 
ou superior a 6 (seis) na Prova Escrita Objetiva e 6 (seis) na Prova 
Escrita Dissertativa observando a seguinte escala:

Prova Escrita Objetiva - peso 1 (um);
Prova Escrita Dissertativa - peso 2 (dois);
7.2. A prova escrita dissertativa será aplicada no mesmo 

dia da prova escrita objetiva a todos os candidatos que tiveram 
suas inscrições confirmadas, mas somente serão corrigidas as dos 
candidatos habilitados na prova escrita objetiva na forma do item 
7.1. As duas provas deverão ser realizadas no tempo máximo de 
04 (quatro) horas;

7.3. A nota final será a média ponderada dos pontos obtidos 
na Prova Escrita Objetiva e a Prova Escrita Dissertativa;

7.4. Os candidatos habilitados serão classificados de acordo 
com a nota final;

7.5. Em caso de igualdade de nota final, terá preferência, 
sucessivamente:

a) o candidato com idade mais elevada, considerando os can-
didatos com idade igual ou superior a sessenta anos, conforme 
parágrafo único do artigo 27 do Estatuto do Idoso;

b) obtiver maior nota na Prova Escrita Dissertativa;
c) persistindo o empate, terá preferência sucessivamente o 

candidato mais velho.
8. Dos Recursos
8.1. Terá o candidato até 2 (dois) dias para a interposição de 

recursos, tendo como termo inicial o primeiro dia útil subseqüente 
à aplicação das provas ou a divulgação de resultados e gabarito 
da prova escrita objetiva;

8.2. A matéria do recurso será restrita à alegação de irregula-
ridade insanável ou de preterição de formalidade essencial e não 
terá efeito suspensivo;

8.3. O candidato deverá preencher em 2 (duas) vias o formu-
lário de recurso disponível no site www.dgrh.unicamp.br devendo 
utilizar 1 (um) formulário para cada questão. Formulários conten-
do mais de 1 (uma) questão não serão aceitos;

8.4. O recurso será dirigido à Diretoria Geral de Recursos 
Humanos devendo ser protocolado no horário das 09:00 às 12:00 
horas e das 14:00 às 17:00 horas, na Divisão de Planejamento 
e Desenvolvimento da Diretoria Geral de Recursos Humanos - 
Prédio 3 da Reitoria - Campus da Unicamp - Cidade Universitária 
Zeferino Vaz - Barão Geraldo - Campinas/SP, contendo os funda-
mentos da pretensão;

8.4.1. Não serão aceitos recursos interpostos pelos Correios, 
por meio de fax, por email ou por qualquer outro meio além no 
previsto neste edital;

8.5. Admitido o recurso, será encaminhado à Comissão 
Examinadora, quando a ela pertinente, que deverá proferir mani-
festação fundamentada sobre o assunto, decidindo pela reforma 
ou manutenção do ato recorrido, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 
que será publicada em Diário Oficial do Estado e no site:www.
dgrh.unicamp.br;

8.6. Não serão aceitos, sob hipótese alguma, pedidos de 
revisão ou vista de prova, bem como arredondamento de médias, 
em quaisquer fases do concurso público;

8.7. As respostas dos recursos estarão a disposição do recor-
rente na Divisão de Planejamento e Desenvolvimento da Diretoria 
Geral de Recursos Humanos - Prédio 3 da Reitoria - Campus da 
Unicamp - Cidade Universitária Zeferino Vaz - Barão Geraldo - 
Campinas/SP;

8.7.1. O recorrente que desejar obter cópia da resposta de 
seu recurso, deverá solicitá-la por escrito. A solicitação deverá 
ser protocolada no horário das 09:00 às 12:00 horas e das 14:00 
às 17:00 horas, na Divisão de Planejamento e Desenvolvimento 
da Diretoria Geral de Recursos Humanos - Prédio 3 da Reitoria - 
Campus da Unicamp - Cidade Universitária Zeferino Vaz - Barão 
Geraldo - Campinas;

8.8. Se da análise dos recursos contra a prova escrita objetiva 
e ou escrita dissertativa resultar anulação de questão, os pontos 
a ela correspondentes serão atribuídos a todos os candidatos 
presentes, independentemente da formulação de recurso.

9. Da convocação e admissão
9.1. A convocação obedecerá à rigorosa ordem de classifi-

cação. Os candidatos serão convocados através de edital a ser 
publicado no Diário Oficial do Estado;

9.2. O candidato deverá atender aos requisitos dos itens 
2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.6, 2.1.7, 2.1.8, 2.1.9, 2.1.10 , deste edital, 
apresentando os comprovantes das condições ali estabelecidas e 
demais documentos necessários, conforme relação a ser entregue 
ao candidato quando da convocação;

9.2.1. Para comprovação do item 2.1.11 do edital o candi-
dato deverá se submeter a exame médico pré-admissional, a ser 
realizado pela UNICAMP em data a ser oportunamente agendada;

9.3. O não atendimento à convocação e/ou a inexatidão ou 
irregularidade da comprovação do disposto nos itens 9.2 e 9.2.1 
deste edital eliminará o candidato do concurso público;

4.1.10. Para efetuar a inscrição, é imprescindível o número de 
Cadastro de Pessoa Física (CPF) do candidato;

4.1.10.1. O candidato que não possuir CPF deverá solicitá-
-lo nos postos credenciados, localizados nas agências bancárias, 
Correios e Telégrafos e na Receita Federal, em tempo hábil, isto é, 
de forma que consiga obter o respectivo número antes do término 
do período de inscrição;

4.1.10.2. Terá sua inscrição cancelada e será automaticamen-
te eliminado do concurso público o candidato que usar o CPF de 
terceiro para realizar a sua inscrição;

4.1.11. O comprovante de inscrição deverá ser mantido 
em poder do candidato e apresentado, se necessário e quando 
solicitado;

4.2. Disponibilização para acesso à inscrição on-line:
4.2.1 A UNICAMP disponibilizará um posto de atendimento 

para a realização da inscrição, on-line, para os candidatos que não 
possuem acesso à internet, nos dias 06/03/2017 a 20/03/2017, 
exceto sábados, domingos e feriados, das 09:00 às 12:00 horas e 
das 14:00 às 16:00 horas no seguinte local:

Recursos Humanos do HOSPITAL DA MULHER - PROF. DR. 
JOSÉ ARISTODEMO PINOTTI - CAISM/Unicamp, à Rua Alexander 
Fleming, 101 - Campus da Unicamp - Cidade Universitária "Zefe-
rino Vaz" - Barão Geraldo - Campinas/SP

O Candidato deverá apresentar-se ao posto de atendimento 
munido do Documento de Identidade e do Cadastro de Pessoa 
Física (CPF);

4.3. Redução parcial da taxa de inscrição:
4.3.1. Amparado pela Lei Estadual nº 12.782, de 20.12.2007, 

o candidato terá direito à redução de 50% (cinquenta por cento) 
do valor do pagamento da taxa de inscrição, desde que CUMULA-
TIVAMENTE atenda aos seguintes requisitos:

a) seja estudante regularmente matriculado em uma das 
séries do ensino fundamental ou médio, curso pré-vestibular, ou 
curso superior, em nível de graduação ou pós-graduação e

b) perceba remuneração mensal inferior a 02 (dois) salários 
mínimos, ou estiver desempregado;

4.3.2. O candidato que preencher as condições estabelecidas 
no item 4.3.1 deste edital deverá solicitar a redução do pagamen-
to da taxa de inscrição obedecendo aos seguintes procedimentos:

4.3.2.1. Realizar a inscrição no endereço eletrônico previsto 
no item 4.1.1 e 4.1.3;

4.3.2.2. Preencher total e corretamente em 2 (duas) vias o 
formulário de requerimento de solicitação de redução de taxa de 
inscrição disponível no site www.dgrh.unicamp.br;

4.3.2.3. Imprimir o comprovante de inscrição e o requeri-
mento de solicitação de redução da taxa de inscrição e protocolar 
nos dias 06/03/2017 a 20/03/2017, exceto sábados, domingos e 
feriados , das 09:00 às 12:00 horas e das 14:00 às 17:00 horas, 
na Divisão de Planejamento e Desenvolvimento da Diretoria 
Geral de Recursos Humanos - Prédio 3 da Reitoria - Campus da 
Unicamp - Cidade Universitária Zeferino Vaz - Barão Geraldo - 
Campinas, juntamente com cópias comprobatórias dos seguintes 
documentos:

a) certidão ou declaração expedida por instituição de ensino 
público ou privada, comprovando a sua condição estudantil; ou 
carteira de identidade estudantil ou documento similar, expedido 
por instituição de ensino público ou privado, ou por entidade de 
representação estudantil; e

b) comprovante de renda especificando perceber remune-
ração mensal inferior a 02 (dois) salários mínimos comprovados 
através de Contracheque ou Recibo de Pagamento por serviços 
prestados ou Envelope de Pagamento ou Declaração do empre-
gador; ou Extrato de Rendimentos fornecidos pelo INSS ou outras 
fontes. Na falta deste, extrato bancário identificado com o valor 
do crédito do benefício; ou

c) Recibo de seguro Desemprego e do FGTS; ou Documentos 
de Rescisão do último contrato de trabalho, mesmo que tem-
porário. No caso de contrato em Carteira de Trabalho, anexar 
ainda as cópias da página de identificação. Serão considerados 
desempregados os candidatos que tendo estado empregados em 
algum momento, estiverem sem trabalho no período da inscrição;

4.3.3. Não serão considerados os documentos encaminhados 
por outro meio que não o estabelecido neste item, deste Edital;

4.3.4. A informação sobre o deferimento ou não do pedido 
de redução da taxa de inscrição, será enviada ao candidato, até 
o prazo final das inscrições, através do e-mail cadastrado quando 
de sua inscrição. O candidato que tiver a solicitação deferida 
deverá imprimir boleto com valor da taxa de inscrição reduzida, 
até a data de vencimento prevista;

4.3.5. O candidato que não efetivar a inscrição mediante 
o recolhimento do respectivo valor da taxa, reduzida ou plena, 
conforme o caso, terá o pedido de inscrição não confirmado;

4.3.6. Será eliminado do concurso público o candidato que, 
não atendendo, à época de sua inscrição, aos requisitos previstos 
no item 4.3.1 deste item, tenha obtido, com emprego de fraude 
ou qualquer outro meio que evidencie má fé, a redução de que 
trata a referida lei.

5. Da solicitação de atendimento especial
5.1. Caso necessite de condições especiais para se submeter 

às provas, o candidato deverá solicitá-las por escrito até 07 (sete) 
dias úteis antes da realização das provas. O candidato deverá 
preencher requerimento de condições especiais para realização 
das provas (Anexo 3) e protocolar, juntamente com cópia sim-
ples de laudo médico que ateste o tipo e o grau da deficiência/
necessidade, com expressa referência ao código correspondente 
da Classificação Internacional de Doença - no horário das 09:00 
às 12:00 horas e das 14:00 às 17:00 horas, na Divisão de Pla-
nejamento e Desenvolvimento da Diretoria Geral de Recursos 
Humanos - Prédio 3 da Reitoria - Campus da Unicamp - Cidade 
Universitária Zeferino Vaz - Barão Geraldo - Campinas;

5.2. A ausência dessas informações implica aceitação pelo 
candidato de realizar as provas em condições idênticas às dos 
demais candidatos;

5.3. A cópia do laudo médico não será devolvida;
5.4. Poderá ser concedido tempo adicional para a realização 

das provas, levando-se em conta o grau de dificuldade/necessi-
dade do candidato;

5.5. O tempo adicional previsto no item 5.4 não deverá 
ultrapassar 50% do tempo previsto para os demais candidatos, 
conforme avaliação realizada pela UNICAMP;

5.6. O atendimento às condições especiais para realização 
das provas ficará sujeito, por parte da UNICAMP, à análise da 
razoabilidade do solicitado.

6. Das provas
6.1. O concurso público constará das seguintes etapas:
Prova Escrita Objetiva (eliminatória e classificatória);
Prova Escrita Dissertativa (eliminatória e classificatória);
6.2. A Prova Escrita Objetiva e a Prova Escrita Dissertativa 

versarão sobre conteúdo programático constante no anexo 1 do 
presente edital;

6.3. A aplicação das etapas de provas poderá ocorrer em dias 
úteis, sábados e domingos.

6.4. A divulgação do dia, horário e local de realização das 
Provas Escrita Objetiva e Escrita Dissertativa, bem como a confir-
mação do dia de realização das provas, será no dia 20/04/2017 
no Diário Oficial do Estado e pela internet (www.dgrh.unicamp.
br). A data provável para a realização das provas escritas objetiva 
e escrita dissertativa será dia 04/06/2017. O cumprimento da data 
prevista dependerá da disponibilidade de locais adequados para 
a relização das provas;

6.5. A data, horário e local para entrega da documentação 
solicitada no item 2.1.4. bem como a data de resultado da 
análise da documentação pela Comissão Examinadora do Con-
curso Público, serão divulgados através do edital de resultado das 
provas escritas objetiva e dissertativa, a ser publicado em Diário 
Oficial do Estado e pela internet (www.dgrh.unicamp.br), com 
antecedência mínima de 5 (cinco) dias;

Prestar assistência médica ao paciente/cliente. Implementar 
ações para a promoção da saúde (prevenção, proteção e reabili-
tação). Coordenar, auditar e realizar sindicâncias em programas 
e serviços em saúde. Elaborar documentos médicos. Realizar 
técnicas e procedimentos de acordo com sua especialidade. 
Difundir conhecimentos médicos. Analisar e executar atividades 
inerentes à sua função.

 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
DIRETORIA GERAL DE RECURSOS HUMANOS
EDITAL ABERTURA nº 3/2017
A Diretoria Geral de Recursos Humanos da Universidade 

Estadual de Campinas - UNICAMP, por intermédio da Divisão de 
Planejamento e Desenvolvimento, torna pública a abertura de 
inscrições ao Concurso Público para a função de MÉDICO ANES-
TESIOLOGISTA, pela Carreira de Profissionais de Apoio ao Ensino, 
Pesquisa e Extensão.

1. Instruções Especiais
1.1 - O Concurso Público destina-se ao preenchimento de 01 

vaga para a função de MÉDICO ANESTESIOLOGISTA para atuar 
junto à(ao) HOSPITAL DA MULHER PROF.DR.JOSE ARISTODEMO 
PINOTTI - CAISM, bem como as que porventura vierem a surgir 
durante o seu prazo de validade na UNICAMP.

1.2. Em virtude do número de vagas, não se aplicam ao 
presente concurso público os dispositivos da lei Complementar 
683/92.

1.3. O número de vagas pode apresentar alteração, por 
motivos supervenientes, durante o prazo de validade do concurso 
público.

1.4. A admissão na função será regida pelo Estatuto dos 
Servidores da Universidade (ESUNICAMP).

1.5. A jornada de trabalho será de 24 horas semanais, poden-
do variar para os períodos diurno, noturno, misto, na forma de 
revezamento ou escala de serviços.

1.6. O salário inicial da função em disputa será de R$ 
6.368,58, correspondente ao Grupo III - referência 23 da Carreira 
de Profissionais de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão.

2. Requisitos
2.1. Obrigatórios:
2.1.1. Escolaridade: Graduação completa em Medicina, cuja 

comprovação será exigida quando da convocação para admissão;
2.1.2. Registro no respectivo Conselho de Classe e estar em 

dia com as anuidades, cuja comprovação será exigida quando da 
convocação para admissão;

2.1.3. Curso(s) de Aperfeiçoamento: Residência Médica com-
pleta em Anestesiologia reconhecida pelo Ministério da Educação 
e Cultura - MEC ou Comissão Nacional de Residência Médica - 
CNRM, e/ou Curso completo de Especialização em Anestesiologia 
e/ou Título de Especialista em Anestesiologia, reconhecidos pela 
Sociedade Brasileira de Anestesiologia - SBA, cuja comprovação 
será exigida quando da convocação para admissão;

2.1.4. Experiência Profissional: Experiência Comprovada em 
Anestesias em urgências obstétricas e neonatais, cuja comprova-
ção deverá ser entregue no período a ser divulgado no Diário Ofi-
cial do Estado, juntamente com os resultados das provas Escrita 
Objetiva e Escrita Dissertativa;

2.1.4.1. Serão considerados para fins de comprovação de 
experiência profissional: Carteira de Trabalho e Previdência Social 
(cópias legíveis dos dados de identificação, foto e contratos de 
trabalho) e/ou Declaração de Empregador de modo a permitir 
a averiguação de veracidade e acuidade das informações. A 
declaração é obrigatória nos casos em que a nomenclatura da 
função na carteira de trabalho não estiver de forma clara que 
permita comprovar os requisitos de experiência, devendo neste 
caso serem especificadas as atividades desempenhadas. Não 
serão consideradas atividades de estágio;

2.1.5. Idiomas: Inglês para leitura e interpretação de textos;
2.1.6. Ser brasileiro nato ou naturalizado, ou cidadão Por-

tuguês a quem foi deferida a igualdade, nas condições previstas 
pelo Decreto Federal n. 70.436/72;

2.1.7. Ter completado 18 anos de idade na data da admissão;
2.1.8. Não ter sido demitido por justa causa da Universidade 

Estadual de Campinas;
2.1.9. Estar em dia com as obrigações eleitorais e militares, 

cuja comprovação deverá ser entregue em período a ser divul-
gado no Diário Oficial do Estado, quando da convocação para 
admissão;

2.1.10. Apresentar atestado de antecedentes criminais nega-
tivo, cuja comprovação deverá se dar pela apresentação de 
Certidão de Antecedentes Criminais emitida pelo Departamento 
de Polícia Federal; Atestado de Antecedentes Criminais emitido 
pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo e 
Atestado de Antecedentes Criminais emitido pelos Estados onde 
o candidato houver residido ou exercido cargo ou função pública 
nos últimos 5 (cinco) anos. O comprovante deverá ser expedido, 
no máximo, há 90 dias ou dentro do prazo de validade consigna-
do no documento e a sua comprovação deverá ser entregue em 
período a ser divulgado no Diário Oficial do Estado quando da 
convocação para admissão;

2.1.11. Gozar de boa saúde física e mental, estando apto 
para o exercício da função, sem qualquer restrição.

3. Das Atribuições da função
3.1. A descrição das atividades da função constam no anexo 

2 do presente edital.
4. Das Inscrições
4.1. On-line:
4.1.1. A inscrição on-line será efetuada via internet, no 

endereço eletrônico http://www.dgrh.unicamp.br, e solicitada no 
período entre 08:00 horas do dia 06/03/2017 e 17:00 horas do dia 
20/03/2017, observado o horário de Brasília/DF;

4.1.2. A Diretoria Geral de Recursos Humanos não se respon-
sabilizará por solicitação de inscrição não recebida por motivos de 
ordem técnica dos computadores, falhas na comunicação, conges-
tionamento das linhas de comunicação, bem como outros fatores 
de ordem técnica que impossibilitem as transferências de dados;

4.1.3. O candidato deverá obrigatoriamente preencher a 
ficha de solicitação de inscrição e o currículo on-line disponíveis 
no momento da inscrição. As informações prestadas serão de 
inteira responsabilidade do candidato;

4.1.4. O boleto bancário estará disponível para impressão e 
pagamento da taxa de inscrição, no valor de R$ 110,00, após a 
conclusão do preenchimento da ficha de solicitação de inscrição 
e currículo on-line. O pagamento deverá ser efetuado até o 
primeiro dia útil subsequente ao último dia do período destinado 
ao recebimento de inscrição via internet, indicado no item 4.1.1 
deste item;

4.1.4.1. As inscrições somente serão consideradas aceitas 
após a confirmação, pelo Banco, do pagamento referente à taxa 
de inscrição;

4.1.4.2. Em hipótese alguma haverá restituição da taxa de 
inscrição, bem como isenção total do pagamento;

4.1.5. A confirmação de inscrição será publicada no Diário 
Oficial do Estado em 20/04/2017;

4.1.6. Antes de efetuar a sua inscrição, o candidato deverá 
conhecer o edital de abertura de inscrições e certificar-se de que 
preenche todos os requisitos exigidos. Uma vez efetivada a inscri-
ção, não será permitida em hipótese alguma alterações das infor-
mações prestadas, bem como de função e/ou do edital disponível;

4.1.7. O candidato deverá declarar, na solicitação de inscrição 
via internet, que está ciente das condições exigidas no presente 
edital. A inscrição do candidato implicará no conhecimento e 
na tácita aceitação das normas e condições estabelecidas neste 
Edital, em relação às quais não poderá alegar qualquer espécie 
de desconhecimento;

4.1.8. É vedada a inscrição condicional, extemporânea, via 
postal, via fax ou via correio eletrônico;

4.1.9. É vedada a transferência de valor pago a título de 
taxa para terceiros, assim como a transferência da inscrição para 
outrem ou para outro Concurso Público;

9.4. O candidato será considerado desistente e excluído 
tacitamente deste Concurso Público quando não comparecer às 
convocações na data estabelecida ou manifestar sua desistência 
por escrito;

9.5. Será excluído do certame o candidato que, ao ser 
convocado, não aceitar ser admitido na unidade indicada pela 
UNICAMP;

9.6. O candidato não deverá ocupar cargos públicos ou rece-
ber proventos de aposentadoria, ressalvados os cargos acumulá-
veis previstos no Artigo 37, inciso XVI da Constituição Federal e 
Decreto Estadual n.41.915/97;

9.7. A admissão para a função dar-se-á nos termos do 
Estatuto dos Servidores da Universidade (ESUNICAMP). O can-
didato admitido deverá cumprir estágio probatório referente a 
um período de 03 (três) anos de efetivo exercício, durante o qual 
será submetido à avaliação especial de desempenho, nos termos 
da legislação aplicável à UNICAMP. Passado o período do estágio 
probatório e tendo sido considerado apto, o admitido passará 
a gozar da estabilidade prevista no Artigo 41, parágrafo 4º da 
Constituição Federal;

9.8. O candidato terá 30 (trinta) dias a partir da publicação 
de sua admissão no Diário Oficial do Estado para entrar em 
exercício. O não atendimento do prazo será considerado como 
desistência da função por parte do candidato.

10. Da Comissão Examinadora
10.1. Compete à Comissão Examinadora processar o cer-

tame, cabendo indicar as matérias sobre as quais versarão as 
provas, formular as questões, realizar as provas escritas, emitir 
julgamentos mediante atribuição de notas, analisar documenta-
ções e apreciar os recursos eventualmente interpostos;

10.2. Na hipótese de superveniente incapacidade ou impedi-
mento de membro da Comissão Examinadora, a Diretoria Geral 
de Recursos Humanos, providenciará se necessária a substituição, 
qualquer que seja a fase do concurso público, sem prejuízo dos 
atos já praticados;

10.3. A Comissão Examinadora do concurso público está 
assim constituída:

Titulares: Adilson Roberto Cardoso, Vanessa Henriques Carva-
lho, Cristina Aparecida Arrivabene Caruy, Derli Conceicao Munhoz 
Servian, Rosa Ines Costa Pereira.

Suplentes: Angelica de Fatima de Assuncao Braga, Franklin 
Sarmento da Silva Braga.

11. Disposições Finais
11.1. A inscrição implicará no conhecimento das presentes 

instruções pelos candidatos e no compromisso tácito de aceitação 
das condições do concurso público, tais como aqui se acham 
estabelecidas;

11.2. O resultado final das provas será publicado no Diário 
Oficial do Estado;

11.3. O concurso público terá validade de 01 (um) ano a 
contar da data de publicação do edital de homologação em Diário 
Oficial do Estado, podendo ser prorrogado por igual período;

11.4. O candidato deverá manter atualizado seu endereço 
junto à Divisão de Planejamento e Desenvolvimento da Diretoria 
Geral de Recursos Humanos. São de inteira responsabilidade 
do candidato prejuízos decorrentes da não atualização do seu 
endereço;

11.5. A UNICAMP não se responsabiliza por eventuais preju-
ízos ao candidato decorrentes de:

a) endereço não atualizado;
b) endereço de difícil acesso;
c) correspondência devolvida pela ECT por razões diversas de 

fornecimento e/ou endereço errado do candidato;
d) correspondência recebida por terceiros;
11.6. A não comprovação ou a inexatidão no atendimento 

do disposto no presente edital, no prazo estabelecido, eliminará o 
candidato do concurso público;

11.7. Os itens deste edital poderão sofrer eventuais alte-
rações, atualizações ou acréscimos enquanto não consumada 
a providência ou evento que lhes disser respeito, até a data de 
convocação para a etapa correspondente, circunstância que será 
mencionada em Edital a ser publicado;

11.8. Todos os atos e editais referentes a este concurso 
público serão divulgados no Diário Oficial do Estado e no site 
www.dgrh.unicamp.br.

ANEXO 1
PROGRAMA E REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
PROGRAMA:
Ética Médica e Bioética;
Responsabilidade Profissional do Anestesiologista;
Organização da SBA;
Risco Profissional do Anestesiologista;
Preparo Pré-Anestésico;
Sistema Cardiocirculatório;
Sistema Respiratório;
Sistema Nervoso;
Farmacologia Geral;
Farmacologia dos Anestésicos Locais;
Farmacologia dos Anestésicos Venosos;
Farmacologia dos Anestésicos Inalatórios;
Farmacologia do Sistema Respiratório;
Farmacologia do Sistema Cardiovascular;
Farmacologia do Sistema Nervoso;
Transmissão e Bloqueio Neuromuscular;
Anestesia Venosa;
Física e Anestesia;
Anestesia Inalatória;
Bloqueio Subaracnoideo e Peridural;
Bloqueios Periféricos;
Recuperação Pós-Anestésica;
Monitorização;
Parada Cardíaca e Reanimação;
Sistema Urinário;
Sistema Digestivo;
Sistema Endócrino;
Autacóides Derivados dos Lipídios;
Metabolismo;
Reposição Volêmica e Transfusão;
Metodologia Científica;
Anestesia para Cirurgia Abdominal;
Anestesia em Urologia;
Anestesia em Ortopedia;
Anestesia e Sistema Endócrino;
Anestesia em Urgências e no Trauma;
Anestesia para Oftalmo e Otorrino;
Anestesia para Cirurgia Plástica e Buco-Maxilo-Facial;
Anestesia em Geriatria;
Anestesia para Cirurgia Torácica;
Anestesia e Sistema Cardiovascular;
Anestesia em Pediatria;
Anestesia para Neurocirurgia;
Anestesia Ambulatorial;
Anestesia para Procedimentos fora do Centro Cirúrgico 

(Diagnósticos e Terapêuticos);
Complicações da Anestesia;
Choque; Terapia Intensiva;
Suporte Ventilatório;
Dor;
Hipotermia e Hipotensão Arterial Induzida;
Anestesia para Transplantes;
Anestesia para Cirurgia Cardíaca.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:
MILLER, Ronald D. ANESTHESIA. 7. ed.,2009.
BARASH, Paul G.CLINICAL ANESTHESIA. 6. ed., 2009.
BONICA.MANAGEMENT OF PAIN. 4. ed., 2009.
TRATADO DE ANESTESIOLOGIA - SAESP - 7ª.ed.,2011.
ANEXO 2
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
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racha, e somente será admitido às provas o candidato que exibir, 
no ato, documento de identidade original com foto. Não serão 
aceitos documentos ilegíveis, não identificáveis e ou danificados;

6.9.1. Não será admitido o ingresso de candidato no local 
de realização das provas após o horário fixado para o seu início;

6.10. É vedada a utilização de aparelhos celulares ou quais-
quer outros equipamentos eletrônicos não especificados neste 
edital, corretivo líquido, caneta marca texto, boné, chapéu, ou 
outros materiais estranhos à prova. A Unicamp fornecerá emba-
lagens nas quais o candidato deverá guardar o aparelho celular 
desligado. Ao entrar na sala de prova e receber a embalagem, o 
candidato deverá desligar imediatamente o aparelho celular e 
colocá-lo na embalagem. Os candidatos devem retirar os celulares 
das embalagens após saírem do prédio;

6.11. Será eliminado do concurso público o candidato que:
6.11.1. Agir com descortesia em relação aos examinadores e 

seus auxiliares ou autoridades presentes;
6.11.2. For surpreendido durante a realização das provas, 

comunicando-se com outro candidato, ou utilizando-se de livros, 
notas ou impressos não permitidos;

6.11.3. Deixar de atender a qualquer das convocações da 
Universidade;

6.11.4. O não comparecimento às provas ou ainda a não 
apresentação da documentação solicitada excluirá o candidato 
automaticamente do concurso público;

6. 12. Não haverá segunda chamada para nenhuma das pro-
vas ou entrega da documentação, seja qual for o motivo alegado;

6.13. Não serão dadas, por telefone, informações a respeito 
de datas, de locais e de horário de realização das provas. O candi-
dato deverá observar rigorosamente os editais e os comunicados 
a serem divulgados na forma dos itens 6.4 e 6.5.

7. Do Julgamento, Habilitação e Classificação
7.1. A Prova Escrita Objetiva e a Prova Escrita Dissertativa 

serão avaliadas na escala de 0 (zero) a 10 (dez) pontos e somente 
será considerado habilitado o candidato que obtiver nota igual 
ou superior a 6 (seis) na Prova Escrita Objetiva e 6 (seis) na Prova 
Escrita Dissertativa observando a seguinte escala:

Prova Escrita Objetiva - peso 2 (dois);
Prova Escrita Dissertativa - peso 3 (três);
7.2. A prova escrita dissertativa será aplicada no mesmo 

dia da prova escrita objetiva a todos os candidatos que tiveram 
suas inscrições confirmadas, mas somente serão corrigidas as dos 
candidatos habilitados na prova escrita objetiva na forma do item 
7.1. As duas provas deverão ser realizadas no tempo máximo de 
04 (quatro) horas;

7.3. A nota final será a média ponderada dos pontos obtidos 
na Prova Escrita Objetiva e a Prova Escrita Dissertativa;

7.4. Os candidatos habilitados serão classificados de acordo 
com a nota final;

7.5. Em caso de igualdade de nota final, terá preferência, 
sucessivamente:

a) o candidato com idade mais elevada, considerando os can-
didatos com idade igual ou superior a sessenta anos, conforme 
parágrafo único do artigo 27 do Estatuto do Idoso;

b) obtiver maior nota na Prova Escrita Dissertativa;
c) persistindo o empate, terá preferência sucessivamente o 

candidato mais velho.
8. Dos Recursos
8.1. Terá o candidato até 2 (dois) dias para a interposição de 

recursos, tendo como termo inicial o primeiro dia útil subseqüente 
à aplicação das provas ou a divulgação de resultados e gabarito 
da prova escrita objetiva;

8.2. A matéria do recurso será restrita à alegação de irregula-
ridade insanável ou de preterição de formalidade essencial e não 
terá efeito suspensivo;

8.3. O candidato deverá preencher em 2 (duas) vias o formu-
lário de recurso disponível no site www.dgrh.unicamp.br devendo 
utilizar 1 (um) formulário para cada questão. Formulários conten-
do mais de 1 (uma) questão não serão aceitos;

8.4. O recurso será dirigido à Diretoria Geral de Recursos 
Humanos devendo ser protocolado no horário das 09:00 às 12:00 
horas e das 14:00 às 17:00 horas, na Divisão de Planejamento 
e Desenvolvimento da Diretoria Geral de Recursos Humanos - 
Prédio 3 da Reitoria - Campus da Unicamp - Cidade Universitária 
Zeferino Vaz - Barão Geraldo - Campinas/SP, contendo os funda-
mentos da pretensão;

8.4.1. Não serão aceitos recursos interpostos pelos Correios, 
por meio de fax, por email ou por qualquer outro meio além no 
previsto neste edital;

8.5. Admitido o recurso, será encaminhado à Comissão 
Examinadora, quando a ela pertinente, que deverá proferir mani-
festação fundamentada sobre o assunto, decidindo pela reforma 
ou manutenção do ato recorrido, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 
que será publicada em Diário Oficial do Estado e no site:www.
dgrh.unicamp.br;

8.6. Não serão aceitos, sob hipótese alguma, pedidos de 
revisão ou vista de prova, bem como arredondamento de médias, 
em quaisquer fases do concurso público;

8.7. As respostas dos recursos estarão a disposição do recor-
rente na Divisão de Planejamento e Desenvolvimento da Diretoria 
Geral de Recursos Humanos - Prédio 3 da Reitoria - Campus da 
Unicamp - Cidade Universitária Zeferino Vaz - Barão Geraldo - 
Campinas/SP;

8.7.1. O recorrente que desejar obter cópia da resposta de 
seu recurso, deverá solicitá-la por escrito. A solicitação deverá 
ser protocolada no horário das 09:00 às 12:00 horas e das 14:00 
às 17:00 horas, na Divisão de Planejamento e Desenvolvimento 
da Diretoria Geral de Recursos Humanos - Prédio 3 da Reitoria - 
Campus da Unicamp - Cidade Universitária Zeferino Vaz - Barão 
Geraldo - Campinas;

8.8. Se da análise dos recursos contra a prova escrita objetiva 
e ou escrita dissertativa resultar anulação de questão, os pontos 
a ela correspondentes serão atribuídos a todos os candidatos 
presentes, independentemente da formulação de recurso.

9. Da convocação e admissão
9.1. A convocação obedecerá à rigorosa ordem de classifi-

cação. Os candidatos serão convocados através de edital a ser 
publicado no Diário Oficial do Estado;

9.2. O candidato deverá atender aos requisitos dos itens 
2.1.1, 2.1.2, 2.1.6, 2.1.7, 2.1.8, 2.1.9, 2.1.10 , deste edital, 
apresentando os comprovantes das condições ali estabelecidas e 
demais documentos necessários, conforme relação a ser entregue 
ao candidato quando da convocação;

9.2.1. Para comprovação do item 2.1.11 do edital o candi-
dato deverá se submeter a exame médico pré-admissional, a ser 
realizado pela UNICAMP em data a ser oportunamente agendada;

9.3. O não atendimento à convocação e/ou a inexatidão ou 
irregularidade da comprovação do disposto nos itens 9.2 e 9.2.1 
deste edital eliminará o candidato do concurso público;

9.4. O candidato será considerado desistente e excluído 
tacitamente deste Concurso Público quando não comparecer às 
convocações na data estabelecida ou manifestar sua desistência 
por escrito;

9.5. Será excluído do certame o candidato que, ao ser 
convocado, não aceitar ser admitido na unidade indicada pela 
UNICAMP;

9.6. O candidato não deverá ocupar cargos públicos ou rece-
ber proventos de aposentadoria, ressalvados os cargos acumulá-
veis previstos no Artigo 37, inciso XVI da Constituição Federal e 
Decreto Estadual n.41.915/97;

9.7. A admissão para a função dar-se-á nos termos do 
Estatuto dos Servidores da Universidade (ESUNICAMP). O can-
didato admitido deverá cumprir estágio probatório referente a 
um período de 03 (três) anos de efetivo exercício, durante o qual 
será submetido à avaliação especial de desempenho, nos termos 
da legislação aplicável à UNICAMP. Passado o período do estágio 
probatório e tendo sido considerado apto, o admitido passará 
a gozar da estabilidade prevista no Artigo 41, parágrafo 4º da 
Constituição Federal;

possuem acesso à internet, nos dias 06/03/2017 a 20/03/2017, 
exceto sábados, domingos e feriados, das 09:00 às 12:00 horas e 
das 14:00 às 16:00 horas no seguinte local:

Saguão entrada da Diretoria do Instituto de Biologia - IB, Rua 
Monteiro Lobato, nº 255 - Campus Unicamp, Cidade Universitária 
Zeferino Vaz, Barão Geraldo, Campinas, SP

O Candidato deverá apresentar-se ao posto de atendimento 
munido do Documento de Identidade e do Cadastro de Pessoa 
Física (CPF);

4.3. Redução parcial da taxa de inscrição:
4.3.1. Amparado pela Lei Estadual nº 12.782, de 20.12.2007, 

o candidato terá direito à redução de 50% (cinquenta por cento) 
do valor do pagamento da taxa de inscrição, desde que CUMULA-
TIVAMENTE atenda aos seguintes requisitos:

a) seja estudante regularmente matriculado em uma das 
séries do ensino fundamental ou médio, curso pré-vestibular, ou 
curso superior, em nível de graduação ou pós-graduação e

b) perceba remuneração mensal inferior a 02 (dois) salários 
mínimos, ou estiver desempregado;

4.3.2. O candidato que preencher as condições estabelecidas 
no item 4.3.1 deste edital deverá solicitar a redução do pagamen-
to da taxa de inscrição obedecendo aos seguintes procedimentos:

4.3.2.1. Realizar a inscrição no endereço eletrônico previsto 
no item 4.1.1 e 4.1.3;

4.3.2.2. Preencher total e corretamente em 2 (duas) vias o 
formulário de requerimento de solicitação de redução de taxa de 
inscrição disponível no site www.dgrh.unicamp.br;

4.3.2.3. Imprimir o comprovante de inscrição e o requeri-
mento de solicitação de redução da taxa de inscrição e protocolar 
nos dias 06/03/2017 a 20/03/2017, exceto sábados, domingos e 
feriados , das 09:00 às 12:00 horas e das 14:00 às 17:00 horas, 
na Divisão de Planejamento e Desenvolvimento da Diretoria 
Geral de Recursos Humanos - Prédio 3 da Reitoria - Campus da 
Unicamp - Cidade Universitária Zeferino Vaz - Barão Geraldo - 
Campinas, juntamente com cópias comprobatórias dos seguintes 
documentos:

a) certidão ou declaração expedida por instituição de ensino 
público ou privada, comprovando a sua condição estudantil; ou 
carteira de identidade estudantil ou documento similar, expedido 
por instituição de ensino público ou privado, ou por entidade de 
representação estudantil; e

b) comprovante de renda especificando perceber remune-
ração mensal inferior a 02 (dois) salários mínimos comprovados 
através de Contracheque ou Recibo de Pagamento por serviços 
prestados ou Envelope de Pagamento ou Declaração do empre-
gador; ou Extrato de Rendimentos fornecidos pelo INSS ou outras 
fontes. Na falta deste, extrato bancário identificado com o valor 
do crédito do benefício; ou

c) Recibo de seguro Desemprego e do FGTS; ou Documentos 
de Rescisão do último contrato de trabalho, mesmo que tem-
porário. No caso de contrato em Carteira de Trabalho, anexar 
ainda as cópias da página de identificação. Serão considerados 
desempregados os candidatos que tendo estado empregados em 
algum momento, estiverem sem trabalho no período da inscrição;

4.3.3. Não serão considerados os documentos encaminhados 
por outro meio que não o estabelecido neste item, deste Edital;

4.3.4. A informação sobre o deferimento ou não do pedido 
de redução da taxa de inscrição, será enviada ao candidato, até 
o prazo final das inscrições, através do e-mail cadastrado quando 
de sua inscrição. O candidato que tiver a solicitação deferida 
deverá imprimir boleto com valor da taxa de inscrição reduzida, 
até a data de vencimento prevista;

4.3.5. O candidato que não efetivar a inscrição mediante 
o recolhimento do respectivo valor da taxa, reduzida ou plena, 
conforme o caso, terá o pedido de inscrição não confirmado;

4.3.6. Será eliminado do concurso público o candidato que, 
não atendendo, à época de sua inscrição, aos requisitos previstos 
no item 4.3.1 deste item, tenha obtido, com emprego de fraude 
ou qualquer outro meio que evidencie má fé, a redução de que 
trata a referida lei.

5. Da solicitação de atendimento especial
5.1. Caso necessite de condições especiais para se submeter 

às provas, o candidato deverá solicitá-las por escrito até 07 (sete) 
dias úteis antes da realização das provas. O candidato deverá 
preencher requerimento de condições especiais para realização 
das provas (Anexo 3) e protocolar, juntamente com cópia sim-
ples de laudo médico que ateste o tipo e o grau da deficiência/
necessidade, com expressa referência ao código correspondente 
da Classificação Internacional de Doença - no horário das 09:00 
às 12:00 horas e das 14:00 às 17:00 horas, na Divisão de Pla-
nejamento e Desenvolvimento da Diretoria Geral de Recursos 
Humanos - Prédio 3 da Reitoria - Campus da Unicamp - Cidade 
Universitária Zeferino Vaz - Barão Geraldo - Campinas;

5.2. A ausência dessas informações implica aceitação pelo 
candidato de realizar as provas em condições idênticas às dos 
demais candidatos;

5.3. A cópia do laudo médico não será devolvida;
5.4. Poderá ser concedido tempo adicional para a realização 

das provas, levando-se em conta o grau de dificuldade/necessi-
dade do candidato;

5.5. O tempo adicional previsto no item 5.4 não deverá 
ultrapassar 50% do tempo previsto para os demais candidatos, 
conforme avaliação realizada pela UNICAMP;

5.6. O atendimento às condições especiais para realização 
das provas ficará sujeito, por parte da UNICAMP, à análise da 
razoabilidade do solicitado.

6. Das provas
6.1. O concurso público constará das seguintes etapas:
Prova Escrita Objetiva (eliminatória e classificatória);
Prova Escrita Dissertativa (eliminatória e classificatória);
6.2. A Prova Escrita Objetiva e a Prova Escrita Dissertativa 

versarão sobre conteúdo programático constante no anexo 1 do 
presente edital;

6.3. A aplicação das etapas de provas poderá ocorrer em dias 
úteis, sábados e domingos.

6.4. A divulgação do dia, horário e local de realização das 
Provas Escrita Objetiva e Escrita Dissertativa, bem como a confir-
mação do dia de realização das provas, será no dia 20/04/2017 
no Diário Oficial do Estado e pela internet (www.dgrh.unicamp.
br). A data provável para a realização das provas escritas objetiva 
e escrita dissertativa será dia 04/06/2017. O cumprimento da data 
prevista dependerá da disponibilidade de locais adequados para 
a relização das provas;

6.5. A data, horário e local para entrega da documentação 
solicitada no item 2.1.3. bem como a data de resultado da 
análise da documentação pela Comissão Examinadora do Con-
curso Público, serão divulgados através do edital de resultado das 
provas escritas objetiva e dissertativa, a ser publicado em Diário 
Oficial do Estado e pela internet (www.dgrh.unicamp.br), com 
antecedência mínima de 5 (cinco) dias;

6.5.1. Caso o candidato não comprove a experiência profis-
sional solicitada no item 2.1.3. será considerado eliminado no 
Concurso Público na forma do item 6.11.4.

6.6. As questões da prova escrita objetiva serão do tipo 
múltipla escolha. O candidato deverá assinalar com caneta as res-
postas da prova escrita objetiva na Folha de Respostas, que será o 
único documento válido para correção da prova. O preenchimento 
da Folha de Respostas será de inteira responsabilidade do candi-
dato, que deverá proceder em conformidade com as instruções 
específicas contidas nos cadernos de questões;

6.7. A prova escrita dissertativa deve ser manuscrita, em letra 
legível e respondida com caneta;

6.8. As folhas do caderno de respostas não poderão ser 
assinadas, rubricadas, nem conter em outro local que não o apro-
priado, qualquer palavra ou marca que as identifique, sob pena 
de anulação das provas;

6.9. Os candidatos deverão comparecer ao local das provas 
com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos à hora estabele-
cida para seu início, munidos de lápis, caneta azul ou preta e bor-

1.3. O número de vagas pode apresentar alteração, por 
motivos supervenientes, durante o prazo de validade do concurso 
público.

1.4. A admissão na função será regida pelo Estatuto dos 
Servidores da Universidade (ESUNICAMP).

1.5. A jornada de trabalho será de 40 horas semanais, poden-
do variar para os períodos diurno, noturno, misto, na forma de 
revezamento ou escala de serviços.

1.6. O salário inicial da função em disputa será de R$ 
6.065,31, correspondente ao Grupo III - Referência 22 da Carreira 
de Profissionais de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão.

2. Requisitos
2.1. Obrigatórios:
2.1.1. Escolaridade: Ensino Superior completo em Sistemas 

de Informação, cuja comprovação será exigida quando da convo-
cação para admissão;

2.1.2. Curso(s) de Aperfeiçoamento: Curso(s) de Aperfei-
çoamento em uma ou mais das seguintes áreas: Tecnologia da 
Informação para Sistemas Biológicos, Sistema de Informação 
Geográfica/SIG, Modelagem de Sistemas Biológicos, cuja compro-
vação será exigida quando da convocação para admissão;

2.1.3. Experiência Profissional: Experiência comprovada 
na Área de Bioinformática, em uma ou mais das seguintes 
modalidades: Bioinformática Aplicada à Biodiversidade, Ecologia, 
Engenharia Florestal e Oceanografia, Arquitetura de Sistemas de 
Informação em Biodiversidade; Sistema de Informação Geográfica 
(SIG); Modelagem de Ocorrência de Espécies e de Nicho Ecoló-
gico; Editoração de Trabalhos Científicos na Área Biológica e na 
Organização de Reuniões Científicas, cuja comprovação deverá 
ser entregue no período a ser divulgado no Diário Oficial do 
Estado, juntamente com os resultados das provas Escrita Objetiva 
e Escrita Dissertativa;

2.1.3.1. Serão considerados para fins de comprovação de 
experiência profissional: Carteira de Trabalho e Previdência Social 
(cópias legíveis dos dados de identificação, foto e contratos de 
trabalho) e/ou Declaração de Empregador de modo a permitir 
a averiguação de veracidade e acuidade das informações. A 
declaração é obrigatória nos casos em que a nomenclatura da 
função na carteira de trabalho não estiver de forma clara que 
permita comprovar os requisitos de experiência, devendo neste 
caso serem especificadas as atividades desempenhadas. Não 
serão consideradas atividades de estágio;

2.1.4. Idiomas: Inglês e Espanhol para leitura e interpretação 
de textos e manuais técnicos;

2.1.5. Conhecimento de sistemas operacionais; Sistemas de 
gerenciamento de banco de dados PostgreSQL; Linguagem de 
Programação; Protocolos de Transferência de dados; Administra-
ção de Servidores; Instalação, configuração e administração de 
serviços de rede; Procedimentos de backup; Instalação, configu-
ração e atualização de softwares; Básicos em software de análise 
estatístico; Atualização de sites; Web Design, Linguagem RSS;

2.1.6. Ser brasileiro nato ou naturalizado, ou cidadão Por-
tuguês a quem foi deferida a igualdade, nas condições previstas 
pelo Decreto Federal n. 70.436/72;

2.1.7. Ter completado 18 anos de idade na data da admissão;
2.1.8. Não ter sido demitido por justa causa da Universidade 

Estadual de Campinas;
2.1.9. Estar em dia com as obrigações eleitorais e militares, 

cuja comprovação deverá ser entregue em período a ser divul-
gado no Diário Oficial do Estado, quando da convocação para 
admissão;

2.1.10. Apresentar atestado de antecedentes criminais nega-
tivo, cuja comprovação deverá se dar pela apresentação de 
Certidão de Antecedentes Criminais emitida pelo Departamento 
de Polícia Federal; Atestado de Antecedentes Criminais emitido 
pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo e 
Atestado de Antecedentes Criminais emitido pelos Estados onde 
o candidato houver residido ou exercido cargo ou função pública 
nos últimos 5 (cinco) anos. O comprovante deverá ser expedido, 
no máximo, há 90 dias ou dentro do prazo de validade consigna-
do no documento e a sua comprovação deverá ser entregue em 
período a ser divulgado no Diário Oficial do Estado quando da 
convocação para admissão;

2.1.11. Gozar de boa saúde física e mental, estando apto 
para o exercício da função, sem qualquer restrição.

3. Das Atribuições da função
3.1. A descrição das atividades da função constam no anexo 

2 do presente edital.
4. Das Inscrições
4.1. On-line:
4.1.1. A inscrição on-line será efetuada via internet, no 

endereço eletrônico http://www.dgrh.unicamp.br, e solicitada no 
período entre 08:00 horas do dia 06/03/2017 e 17:00 horas do dia 
20/03/2017, observado o horário de Brasília/DF;

4.1.2. A Diretoria Geral de Recursos Humanos não se respon-
sabilizará por solicitação de inscrição não recebida por motivos de 
ordem técnica dos computadores, falhas na comunicação, conges-
tionamento das linhas de comunicação, bem como outros fatores 
de ordem técnica que impossibilitem as transferências de dados;

4.1.3. O candidato deverá obrigatoriamente preencher a 
ficha de solicitação de inscrição e o currículo on-line disponíveis 
no momento da inscrição. As informações prestadas serão de 
inteira responsabilidade do candidato;

4.1.4. O boleto bancário estará disponível para impressão e 
pagamento da taxa de inscrição, no valor de R$ 110,00, após a 
conclusão do preenchimento da ficha de solicitação de inscrição 
e currículo on-line. O pagamento deverá ser efetuado até o 
primeiro dia útil subsequente ao último dia do período destinado 
ao recebimento de inscrição via internet, indicado no item 4.1.1 
deste item;

4.1.4.1. As inscrições somente serão consideradas aceitas 
após a confirmação, pelo Banco, do pagamento referente à taxa 
de inscrição;

4.1.4.2. Em hipótese alguma haverá restituição da taxa de 
inscrição, bem como isenção total do pagamento;

4.1.5. A confirmação de inscrição será publicada no Diário 
Oficial do Estado em 20/04/2017;

4.1.6. Antes de efetuar a sua inscrição, o candidato deverá 
conhecer o edital de abertura de inscrições e certificar-se de que 
preenche todos os requisitos exigidos. Uma vez efetivada a inscri-
ção, não será permitida em hipótese alguma alterações das infor-
mações prestadas, bem como de função e/ou do edital disponível;

4.1.7. O candidato deverá declarar, na solicitação de inscrição 
via internet, que está ciente das condições exigidas no presente 
edital. A inscrição do candidato implicará no conhecimento e 
na tácita aceitação das normas e condições estabelecidas neste 
Edital, em relação às quais não poderá alegar qualquer espécie 
de desconhecimento;

4.1.8. É vedada a inscrição condicional, extemporânea, via 
postal, via fax ou via correio eletrônico;

4.1.9. É vedada a transferência de valor pago a título de 
taxa para terceiros, assim como a transferência da inscrição para 
outrem ou para outro Concurso Público;

4.1.10. Para efetuar a inscrição, é imprescindível o número de 
Cadastro de Pessoa Física (CPF) do candidato;

4.1.10.1. O candidato que não possuir CPF deverá solicitá-
-lo nos postos credenciados, localizados nas agências bancárias, 
Correios e Telégrafos e na Receita Federal, em tempo hábil, isto é, 
de forma que consiga obter o respectivo número antes do término 
do período de inscrição;

4.1.10.2. Terá sua inscrição cancelada e será automaticamen-
te eliminado do concurso público o candidato que usar o CPF de 
terceiro para realizar a sua inscrição;

4.1.11. O comprovante de inscrição deverá ser mantido 
em poder do candidato e apresentado, se necessário e quando 
solicitado;

4.2. Disponibilização para acesso à inscrição on-line:
4.2.1 A UNICAMP disponibilizará um posto de atendimento 

para a realização da inscrição, on-line, para os candidatos que não 

9.4. O candidato será considerado desistente e excluído 
tacitamente deste Concurso Público quando não comparecer às 
convocações na data estabelecida ou manifestar sua desistência 
por escrito;

9.5. Será excluído do certame o candidato que, ao ser 
convocado, não aceitar ser admitido na unidade indicada pela 
UNICAMP;

9.6. O candidato não deverá ocupar cargos públicos ou rece-
ber proventos de aposentadoria, ressalvados os cargos acumulá-
veis previstos no Artigo 37, inciso XVI da Constituição Federal e 
Decreto Estadual n.41.915/97;

9.7. A admissão para a função dar-se-á nos termos do 
Estatuto dos Servidores da Universidade (ESUNICAMP). O can-
didato admitido deverá cumprir estágio probatório referente a 
um período de 03 (três) anos de efetivo exercício, durante o qual 
será submetido à avaliação especial de desempenho, nos termos 
da legislação aplicável à UNICAMP. Passado o período do estágio 
probatório e tendo sido considerado apto, o admitido passará 
a gozar da estabilidade prevista no Artigo 41, parágrafo 4º da 
Constituição Federal;

9.8. O candidato terá 30 (trinta) dias a partir da publicação 
de sua admissão no Diário Oficial do Estado para entrar em 
exercício. O não atendimento do prazo será considerado como 
desistência da função por parte do candidato.

10. Da Comissão Examinadora
10.1. Compete à Comissão Examinadora processar o cer-

tame, cabendo indicar as matérias sobre as quais versarão as 
provas, formular as questões, realizar as provas escritas, emitir 
julgamentos mediante atribuição de notas, analisar documenta-
ções e apreciar os recursos eventualmente interpostos;

10.2. Na hipótese de superveniente incapacidade ou impedi-
mento de membro da Comissão Examinadora, a Diretoria Geral 
de Recursos Humanos, providenciará se necessária a substituição, 
qualquer que seja a fase do concurso público, sem prejuízo dos 
atos já praticados;

10.3. A Comissão Examinadora do concurso público está 
assim constituída:

Titulares: Luiz Francisco Cintra Baccaro, Mary Angela Parpi-
nelli, Paulo Cesar Giraldo, Lucia Helena Simoes da Costa Paiva, 
Luis Otavio Zanatta Sarian.

Suplentes: Jose Guilherme Cecatti, Luis Fernando Lima 
Castro.

11. Disposições Finais
11.1. A inscrição implicará no conhecimento das presentes 

instruções pelos candidatos e no compromisso tácito de aceitação 
das condições do concurso público, tais como aqui se acham 
estabelecidas;

11.2. O resultado final das provas será publicado no Diário 
Oficial do Estado;

11.3. O concurso público terá validade de 01 (um) ano a 
contar da data de publicação do edital de homologação em Diário 
Oficial do Estado, podendo ser prorrogado por igual período;

11.4. O candidato deverá manter atualizado seu endereço 
junto à Divisão de Planejamento e Desenvolvimento da Diretoria 
Geral de Recursos Humanos. São de inteira responsabilidade 
do candidato prejuízos decorrentes da não atualização do seu 
endereço;

11.5. A UNICAMP não se responsabiliza por eventuais preju-
ízos ao candidato decorrentes de:

a) endereço não atualizado;
b) endereço de difícil acesso;
c) correspondência devolvida pela ECT por razões diversas de 

fornecimento e/ou endereço errado do candidato;
d) correspondência recebida por terceiros;
11.6. Os candidatos não classificados deverão requerer a 

devolução dos documentos apresentados no prazo de 30 (trinta) 
dias a contar da data da publicação da homologação do referido 
concurso público, findo o qual serão inutilizados;

11.7. A não comprovação ou a inexatidão no atendimento 
do disposto no presente edital, no prazo estabelecido, eliminará o 
candidato do concurso público;

11.8. Os itens deste edital poderão sofrer eventuais alte-
rações, atualizações ou acréscimos enquanto não consumada 
a providência ou evento que lhes disser respeito, até a data de 
convocação para a etapa correspondente, circunstância que será 
mencionada em Edital a ser publicado;

11.9. Todos os atos e editais referentes a este concurso 
público serão divulgados no Diário Oficial do Estado e no site 
www.dgrh.unicamp.br.

ANEXO 1
PROGRAMA E REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
PROGRAMA:
1. Sistema nervoso central e autônomo; 2. Sistema res-

piratório; 3. Sistema cardiocirculatório; 4. Sistema urinário; 5. 
Sistema endócrino e substâncias moduladoras; 6. Farmacologia 
do sistema nervoso central e autônomo; 7. Farmacologia do 
sistema cardiovascular; 8. Farmacologia do sistema respiratório; 
9. Reposição e transfusão; 10. Preparo pré-anestésico; 11. Far-
macocinética e farmacodinâmica de anestésicos venosos; 12. 
Farmacocinética e farmacodinâmica de anestésicos inalatórios; 
13. Farmacologia dos anestésicos locais; 14. Bloqueios espinhais: 
subaracnóideo e peridural; 15. Anestesia e sistema endócrino; 
16. Transmissão e bloqueio neuromuscular; 17. Anestesia em 
obstetrícia e ginecologia; 18. Anestesia em pediatria e neonatal; 
19. Anestesia para neurocirurgia; 20. Anestesia ambulatorial e 
para procedimentos diagnósticos; 21. Anestesia e sistema cardio-
vascular; 22. Anestesias em urgências; 23. Anestesia em geriatria; 
24. Recuperação pós-anestésica; 25. Complicações de anestesia: 
geral e espinhal; 26. Choque; 27. Parada cardíaca e reanimação; 
28. Monitorização e terapia intensiva; 29. Ventilação artificial; 30. 
Dor aguda e crônica.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:
1) Miller RD,Miller's Anesthesia - Vols 1 e 2 - 7ª Edição – 

2009;
2) Stoelting RK Farmacology & Physiology in Anesthetic Prac-

tice - 7ª ed.; ed. Lippincott Willians & Wilkins Publishers; 2015;
3) Cangiani LM; Slullitel A; Potério GMB et al. - Tratado de 

Anestesiologia - SAESP vol 1 e 2; 7ª Ed; Atheneu, 2011;
4) Barash PG et al. Clinical Anesthesia 7ª edição Lippincott & 

Wlliansms Publishers ; 2013.
ANEXO 2
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
Prestar assistência médica ao paciente/cliente. Implementar 

ações para a promoção da saúde (prevenção, proteção e reabili-
tação). Coordenar, auditar e realizar sindicâncias em programas 
e serviços em saúde. Elaborar documentos médicos. Realizar 
técnicas e procedimentos de acordo com sua especialidade. 
Difundir conhecimentos médicos. Analisar e executar atividades 
inerentes à sua função.

 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
DIRETORIA GERAL DE RECURSOS HUMANOS
EDITAL ABERTURA nº 4/2017
A Diretoria Geral de Recursos Humanos da Universidade 

Estadual de Campinas - UNICAMP, por intermédio da Divisão de 
Planejamento e Desenvolvimento, torna pública a abertura de 
inscrições ao Concurso Público para a função de ADMINISTRA-
DOR DE REDES, pela Carreira de Profissionais de Apoio ao Ensino, 
Pesquisa e Extensão.

1. Instruções Especiais
1.1 - O Concurso Público destina-se ao preenchimento de 

01 vaga para a função de ADMINISTRADOR DE REDES para 
atuar junto à(ao) INSTITUTO DE BIOLOGIA - IB, bem como as 
que porventura vierem a surgir durante o seu prazo de validade 
na UNICAMP.

1.2. Em virtude do número de vagas, não se aplicam ao 
presente concurso público os dispositivos da lei Complementar 
683/92.

Clecio
Realce
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e escrita dissertativa será dia 04/06/2017. O cumprimento da data 
prevista dependerá da disponibilidade de locais adequados para 
a relização das provas;

6.5. A data, horário e local para entrega da documentação 
solicitada no item 2.1.4. bem como a data de resultado da 
análise da documentação pela Comissão Examinadora do Con-
curso Público, serão divulgados através do edital de resultado das 
provas escritas objetiva e dissertativa, a ser publicado em Diário 
Oficial do Estado e pela internet (www.dgrh.unicamp.br), com 
antecedência mínima de 5 (cinco) dias;

6.5.1. Caso o candidato não comprove a experiência profis-
sional solicitada no item 2.1.4. será considerado eliminado no 
Concurso Público na forma do item 6.11.4.

6.6. As questões da prova escrita objetiva serão do tipo 
múltipla escolha. O candidato deverá assinalar com caneta as res-
postas da prova escrita objetiva na Folha de Respostas, que será o 
único documento válido para correção da prova. O preenchimento 
da Folha de Respostas será de inteira responsabilidade do candi-
dato, que deverá proceder em conformidade com as instruções 
específicas contidas nos cadernos de questões;

6.7. A prova escrita dissertativa deve ser manuscrita, em letra 
legível e respondida com caneta;

6.8. As folhas do caderno de respostas não poderão ser 
assinadas, rubricadas, nem conter em outro local que não o apro-
priado, qualquer palavra ou marca que as identifique, sob pena 
de anulação das provas;

6.9. Os candidatos deverão comparecer ao local das provas 
com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos à hora estabele-
cida para seu início, munidos de lápis, caneta azul ou preta e bor-
racha, e somente será admitido às provas o candidato que exibir, 
no ato, documento de identidade original com foto. Não serão 
aceitos documentos ilegíveis, não identificáveis e ou danificados;

6.9.1. Não será admitido o ingresso de candidato no local 
de realização das provas após o horário fixado para o seu início;

6.10. É vedada a utilização de aparelhos celulares ou quais-
quer outros equipamentos eletrônicos não especificados neste 
edital, corretivo líquido, caneta marca texto, boné, chapéu, ou 
outros materiais estranhos à prova. A Unicamp fornecerá emba-
lagens nas quais o candidato deverá guardar o aparelho celular 
desligado. Ao entrar na sala de prova e receber a embalagem, o 
candidato deverá desligar imediatamente o aparelho celular e 
colocá-lo na embalagem. Os candidatos devem retirar os celulares 
das embalagens após saírem do prédio;

6.11. Será eliminado do concurso público o candidato que:
6.11.1. Agir com descortesia em relação aos examinadores e 

seus auxiliares ou autoridades presentes;
6.11.2. For surpreendido durante a realização das provas, 

comunicando-se com outro candidato, ou utilizando-se de livros, 
notas ou impressos não permitidos;

6.11.3. Deixar de atender a qualquer das convocações da 
Universidade;

6.11.4. O não comparecimento às provas ou ainda a não 
apresentação da documentação solicitada excluirá o candidato 
automaticamente do concurso público;

6. 12. Não haverá segunda chamada para nenhuma das pro-
vas ou entrega da documentação, seja qual for o motivo alegado;

6.13. Não serão dadas, por telefone, informações a respeito 
de datas, de locais e de horário de realização das provas. O candi-
dato deverá observar rigorosamente os editais e os comunicados 
a serem divulgados na forma dos itens 6.4 e 6.5.

7. Do Julgamento, Habilitação e Classificação
7.1. A Prova Escrita Objetiva e a Prova Escrita Dissertativa 

serão avaliadas na escala de 0 (zero) a 10 (dez) pontos e somente 
será considerado habilitado o candidato que obtiver nota igual 
ou superior a 6 (seis) na Prova Escrita Objetiva e 6 (seis) na Prova 
Escrita Dissertativa observando a seguinte escala:

Prova Escrita Objetiva - peso 1 (um);
Prova Escrita Dissertativa - peso 2 (dois);
7.2. A prova escrita dissertativa será aplicada no mesmo 

dia da prova escrita objetiva a todos os candidatos que tiveram 
suas inscrições confirmadas, mas somente serão corrigidas as dos 
candidatos habilitados na prova escrita objetiva na forma do item 
7.1. As duas provas deverão ser realizadas no tempo máximo de 
04 (quatro) horas;

7.3. A nota final será a média ponderada dos pontos obtidos 
na Prova Escrita Objetiva e a Prova Escrita Dissertativa;

7.4. Os candidatos habilitados serão classificados de acordo 
com a nota final;

7.5. Em caso de igualdade de nota final, terá preferência, 
sucessivamente:

a) o candidato com idade mais elevada, considerando os can-
didatos com idade igual ou superior a sessenta anos, conforme 
parágrafo único do artigo 27 do Estatuto do Idoso;

b) obtiver maior nota na Prova Escrita Dissertativa;
c) persistindo o empate, terá preferência sucessivamente o 

candidato mais velho.
8. Dos Recursos
8.1. Terá o candidato até 2 (dois) dias para a interposição de 

recursos, tendo como termo inicial o primeiro dia útil subseqüente 
à aplicação das provas ou a divulgação de resultados e gabarito 
da prova escrita objetiva;

8.2. A matéria do recurso será restrita à alegação de irregula-
ridade insanável ou de preterição de formalidade essencial e não 
terá efeito suspensivo;

8.3. O candidato deverá preencher em 2 (duas) vias o formu-
lário de recurso disponível no site www.dgrh.unicamp.br devendo 
utilizar 1 (um) formulário para cada questão. Formulários conten-
do mais de 1 (uma) questão não serão aceitos;

8.4. O recurso será dirigido à Diretoria Geral de Recursos 
Humanos devendo ser protocolado no horário das 09:00 às 12:00 
horas e das 14:00 às 17:00 horas, na Divisão de Planejamento 
e Desenvolvimento da Diretoria Geral de Recursos Humanos - 
Prédio 3 da Reitoria - Campus da Unicamp - Cidade Universitária 
Zeferino Vaz - Barão Geraldo - Campinas/SP, contendo os funda-
mentos da pretensão;

8.4.1. Não serão aceitos recursos interpostos pelos Correios, 
por meio de fax, por email ou por qualquer outro meio além no 
previsto neste edital;

8.5. Admitido o recurso, será encaminhado à Comissão 
Examinadora, quando a ela pertinente, que deverá proferir mani-
festação fundamentada sobre o assunto, decidindo pela reforma 
ou manutenção do ato recorrido, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 
que será publicada em Diário Oficial do Estado e no site:www.
dgrh.unicamp.br;

8.6. Não serão aceitos, sob hipótese alguma, pedidos de 
revisão ou vista de prova, bem como arredondamento de médias, 
em quaisquer fases do concurso público;

8.7. As respostas dos recursos estarão a disposição do recor-
rente na Divisão de Planejamento e Desenvolvimento da Diretoria 
Geral de Recursos Humanos - Prédio 3 da Reitoria - Campus da 
Unicamp - Cidade Universitária Zeferino Vaz - Barão Geraldo - 
Campinas/SP;

8.7.1. O recorrente que desejar obter cópia da resposta de 
seu recurso, deverá solicitá-la por escrito. A solicitação deverá 
ser protocolada no horário das 09:00 às 12:00 horas e das 14:00 
às 17:00 horas, na Divisão de Planejamento e Desenvolvimento 
da Diretoria Geral de Recursos Humanos - Prédio 3 da Reitoria - 
Campus da Unicamp - Cidade Universitária Zeferino Vaz - Barão 
Geraldo - Campinas;

8.8. Se da análise dos recursos contra a prova escrita objetiva 
e ou escrita dissertativa resultar anulação de questão, os pontos 
a ela correspondentes serão atribuídos a todos os candidatos 
presentes, independentemente da formulação de recurso.

9. Da convocação e admissão
9.1. A convocação obedecerá à rigorosa ordem de classifi-

cação. Os candidatos serão convocados através de edital a ser 
publicado no Diário Oficial do Estado;

9.2. O candidato deverá atender aos requisitos dos itens 
2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.5, 2.1.6, 2.1.7, 2.1.8, 2.1.9, deste edital, 
apresentando os comprovantes das condições ali estabelecidas e 

ção, não será permitida em hipótese alguma alterações das infor-
mações prestadas, bem como de função e/ou do edital disponível;

4.1.7. O candidato deverá declarar, na solicitação de inscrição 
via internet, que está ciente das condições exigidas no presente 
edital. A inscrição do candidato implicará no conhecimento e 
na tácita aceitação das normas e condições estabelecidas neste 
Edital, em relação às quais não poderá alegar qualquer espécie 
de desconhecimento;

4.1.8. É vedada a inscrição condicional, extemporânea, via 
postal, via fax ou via correio eletrônico;

4.1.9. É vedada a transferência de valor pago a título de 
taxa para terceiros, assim como a transferência da inscrição para 
outrem ou para outro Concurso Público;

4.1.10. Para efetuar a inscrição, é imprescindível o número de 
Cadastro de Pessoa Física (CPF) do candidato;

4.1.10.1. O candidato que não possuir CPF deverá solicitá-
-lo nos postos credenciados, localizados nas agências bancárias, 
Correios e Telégrafos e na Receita Federal, em tempo hábil, isto é, 
de forma que consiga obter o respectivo número antes do término 
do período de inscrição;

4.1.10.2. Terá sua inscrição cancelada e será automaticamen-
te eliminado do concurso público o candidato que usar o CPF de 
terceiro para realizar a sua inscrição;

4.1.11. O comprovante de inscrição deverá ser mantido 
em poder do candidato e apresentado, se necessário e quando 
solicitado;

4.2. Disponibilização para acesso à inscrição on-line:
4.2.1 A UNICAMP disponibilizará um posto de atendimento 

para a realização da inscrição, on-line, para os candidatos que não 
possuem acesso à internet, nos dias 06/03/2017 a 20/03/2017, 
exceto sábados, domingos e feriados, das 09:00 às 12:00 horas e 
das 14:00 às 16:00 horas no seguinte local:

Recursos Humanos do HOSPITAL DA MULHER - PROF. DR. 
JOSÉ ARISTODEMO PINOTTI - CAISM/Unicamp, à Rua Alexander 
Fleming, 101 - Campus da Unicamp - Cidade Universitária "Zefe-
rino Vaz" - Barão Geraldo - Campinas/SP

O Candidato deverá apresentar-se ao posto de atendimento 
munido do Documento de Identidade e do Cadastro de Pessoa 
Física (CPF);

4.3. Redução parcial da taxa de inscrição:
4.3.1. Amparado pela Lei Estadual nº 12.782, de 20.12.2007, 

o candidato terá direito à redução de 50% (cinquenta por cento) 
do valor do pagamento da taxa de inscrição, desde que CUMULA-
TIVAMENTE atenda aos seguintes requisitos:

a) seja estudante regularmente matriculado em uma das 
séries do ensino fundamental ou médio, curso pré-vestibular, ou 
curso superior, em nível de graduação ou pós-graduação e

b) perceba remuneração mensal inferior a 02 (dois) salários 
mínimos, ou estiver desempregado;

4.3.2. O candidato que preencher as condições estabelecidas 
no item 4.3.1 deste edital deverá solicitar a redução do pagamen-
to da taxa de inscrição obedecendo aos seguintes procedimentos:

4.3.2.1. Realizar a inscrição no endereço eletrônico previsto 
no item 4.1.1 e 4.1.3;

4.3.2.2. Preencher total e corretamente em 2 (duas) vias o 
formulário de requerimento de solicitação de redução de taxa de 
inscrição disponível no site www.dgrh.unicamp.br;

4.3.2.3. Imprimir o comprovante de inscrição e o requeri-
mento de solicitação de redução da taxa de inscrição e protocolar 
nos dias 06/03/2017 a 20/03/2017, exceto sábados, domingos e 
feriados , das 09:00 às 12:00 horas e das 14:00 às 17:00 horas, 
na Divisão de Planejamento e Desenvolvimento da Diretoria 
Geral de Recursos Humanos - Prédio 3 da Reitoria - Campus da 
Unicamp - Cidade Universitária Zeferino Vaz - Barão Geraldo - 
Campinas, juntamente com cópias comprobatórias dos seguintes 
documentos:

a) certidão ou declaração expedida por instituição de ensino 
público ou privada, comprovando a sua condição estudantil; ou 
carteira de identidade estudantil ou documento similar, expedido 
por instituição de ensino público ou privado, ou por entidade de 
representação estudantil; e

b) comprovante de renda especificando perceber remune-
ração mensal inferior a 02 (dois) salários mínimos comprovados 
através de Contracheque ou Recibo de Pagamento por serviços 
prestados ou Envelope de Pagamento ou Declaração do empre-
gador; ou Extrato de Rendimentos fornecidos pelo INSS ou outras 
fontes. Na falta deste, extrato bancário identificado com o valor 
do crédito do benefício; ou

c) Recibo de seguro Desemprego e do FGTS; ou Documentos 
de Rescisão do último contrato de trabalho, mesmo que tem-
porário. No caso de contrato em Carteira de Trabalho, anexar 
ainda as cópias da página de identificação. Serão considerados 
desempregados os candidatos que tendo estado empregados em 
algum momento, estiverem sem trabalho no período da inscrição;

4.3.3. Não serão considerados os documentos encaminhados 
por outro meio que não o estabelecido neste item, deste Edital;

4.3.4. A informação sobre o deferimento ou não do pedido 
de redução da taxa de inscrição, será enviada ao candidato, até 
o prazo final das inscrições, através do e-mail cadastrado quando 
de sua inscrição. O candidato que tiver a solicitação deferida 
deverá imprimir boleto com valor da taxa de inscrição reduzida, 
até a data de vencimento prevista;

4.3.5. O candidato que não efetivar a inscrição mediante 
o recolhimento do respectivo valor da taxa, reduzida ou plena, 
conforme o caso, terá o pedido de inscrição não confirmado;

4.3.6. Será eliminado do concurso público o candidato que, 
não atendendo, à época de sua inscrição, aos requisitos previstos 
no item 4.3.1 deste item, tenha obtido, com emprego de fraude 
ou qualquer outro meio que evidencie má fé, a redução de que 
trata a referida lei.

5. Da solicitação de atendimento especial
5.1. Caso necessite de condições especiais para se submeter 

às provas, o candidato deverá solicitá-las por escrito até 07 (sete) 
dias úteis antes da realização das provas. O candidato deverá 
preencher requerimento de condições especiais para realização 
das provas (Anexo 3) e protocolar, juntamente com cópia sim-
ples de laudo médico que ateste o tipo e o grau da deficiência/
necessidade, com expressa referência ao código correspondente 
da Classificação Internacional de Doença - no horário das 09:00 
às 12:00 horas e das 14:00 às 17:00 horas, na Divisão de Pla-
nejamento e Desenvolvimento da Diretoria Geral de Recursos 
Humanos - Prédio 3 da Reitoria - Campus da Unicamp - Cidade 
Universitária Zeferino Vaz - Barão Geraldo - Campinas;

5.2. A ausência dessas informações implica aceitação pelo 
candidato de realizar as provas em condições idênticas às dos 
demais candidatos;

5.3. A cópia do laudo médico não será devolvida;
5.4. Poderá ser concedido tempo adicional para a realização 

das provas, levando-se em conta o grau de dificuldade/necessi-
dade do candidato;

5.5. O tempo adicional previsto no item 5.4 não deverá 
ultrapassar 50% do tempo previsto para os demais candidatos, 
conforme avaliação realizada pela UNICAMP;

5.6. O atendimento às condições especiais para realização 
das provas ficará sujeito, por parte da UNICAMP, à análise da 
razoabilidade do solicitado.

6. Das provas
6.1. O concurso público constará das seguintes etapas:
Prova Escrita Objetiva (eliminatória e classificatória);
Prova Escrita Dissertativa (eliminatória e classificatória);
6.2. A Prova Escrita Objetiva e a Prova Escrita Dissertativa 

versarão sobre conteúdo programático constante no anexo 1 do 
presente edital;

6.3. A aplicação das etapas de provas poderá ocorrer em dias 
úteis, sábados e domingos.

6.4. A divulgação do dia, horário e local de realização das 
Provas Escrita Objetiva e Escrita Dissertativa, bem como a confir-
mação do dia de realização das provas, será no dia 20/04/2017 
no Diário Oficial do Estado e pela internet (www.dgrh.unicamp.
br). A data provável para a realização das provas escritas objetiva 

18.Setúbal João & Meidanis João 1997.Introduction to com-
putational biology.PWS,Publishing Company.The NCBI Handbook. 
disponível em www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=Books

19.Shitsuka, Ricardo; Shitsuka, Caleb, Shitsuka, Rabbith & 
Shitsuka, Dorlivete. Sistemas de Informação: Um Enfoque Compu-
tacional. Rio de Janeiro, Editora Ciência Moderna, 2006.

20.Silberschatz, Abraham, Korth, Henry & Sudarshan, Srivas-
tava. Sistemas de Bancos de Dados. 6ª ed. Elsevier. Campus, 2006.

21.SQL Tutorial disponível em: http://www.tutorialspoint.
com/sql/sql_tutorial.pdf

22.Turnitin disponível em http://turnitin.com/
23.Windows 8.1 disponível em https://news.microsoft.com/

download/presskits/windows/docs/Windows8_1ProductGuide.pdf
24.Windows 10 disponível em http://windows10-guide.com/

windows-10-manual-pdf/
ANEXO 2
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
Administrar ambientes computacionais, implantar e docu-

mentar rotinas, projetos e controlar os níveis de serviço de 
sistemas operacionais, banco de dados e redes. Fornecer suporte 
técnico no uso de equipamentos e programas computacionais e 
no apoio a usuários, configurar e instalar recursos e sistemas com-
putacionais, controlar a segurança do ambiente computacional.

 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
DIRETORIA GERAL DE RECURSOS HUMANOS
EDITAL ABERTURA nº 5/2017
A Diretoria Geral de Recursos Humanos da Universidade 

Estadual de Campinas - UNICAMP, por intermédio da Divisão de 
Planejamento e Desenvolvimento, torna pública a abertura de 
inscrições ao Concurso Público para a função de MÉDICO GINE-
COLOGISTA, pela Carreira de Profissionais de Apoio ao Ensino, 
Pesquisa e Extensão.

1. Instruções Especiais
1.1 - O Concurso Público destina-se ao preenchimento de 

01 vaga para a função de MÉDICO GINECOLOGISTA para atuar 
junto à(ao) HOSPITAL DA MULHER PROF.DR.JOSE ARISTODEMO 
PINOTTI - CAISM, bem como as que porventura vierem a surgir 
durante o seu prazo de validade na UNICAMP.

1.2. Em virtude do número de vagas, não se aplicam ao 
presente concurso público os dispositivos da lei Complementar 
683/92.

1.3. O número de vagas pode apresentar alteração, por 
motivos supervenientes, durante o prazo de validade do concurso 
público.

1.4. A admissão na função será regida pelo Estatuto dos 
Servidores da Universidade (ESUNICAMP).

1.5. A jornada de trabalho será de 24 horas semanais, poden-
do variar para os períodos diurno, noturno, misto, na forma de 
revezamento ou escala de serviços.

1.6. O salário inicial da função em disputa será de R$ 
6.368,58, correspondente ao Grupo III - Referência 23 da Carreira 
de Profissionais de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão.

2. Requisitos
2.1. Obrigatórios:
2.1.1. Escolaridade: Graduação completa em Medicina, cuja 

comprovação será exigida quando da convocação para admissão;
2.1.2. Registro no respectivo Conselho de Classe e estar em 

dia com as anuidades, cuja comprovação será exigida quando da 
convocação para admissão;

2.1.3. Curso(s) de Aperfeiçoamento: Residência Médica com-
pleta em Ginecologia e Obstetrícia reconhecida pelo MEC e Certi-
ficado de atuação na área de endoscopia ginecológica conferido 
pela Associação Médica Brasileira - AMB e Federação Brasileira 
das Associações de Ginecologia e Obstetrícia - FEBRASGO, cuja 
comprovação será exigida quando da convocação para admissão;

2.1.4. Experiência Profissional: Experiência comprovada em 
endoscopia ginecológica, cuja comprovação deverá ser entregue 
no período a ser divulgado no Diário Oficial do Estado, junta-
mente com os resultados das provas Escrita Objetiva e Escrita 
Dissertativa;

2.1.4.1. Serão considerados para fins de comprovação de 
experiência profissional: Carteira de Trabalho e Previdência Social 
(cópias legíveis dos dados de identificação, foto e contratos de 
trabalho) e/ou Declaração de Empregador de modo a permitir 
a averiguação de veracidade e acuidade das informações. A 
declaração é obrigatória nos casos em que a nomenclatura da 
função na carteira de trabalho não estiver de forma clara que 
permita comprovar os requisitos de experiência, devendo neste 
caso serem especificadas as atividades desempenhadas. Não 
serão consideradas atividades de estágio;

2.1.5. Ser brasileiro nato ou naturalizado, ou cidadão Por-
tuguês a quem foi deferida a igualdade, nas condições previstas 
pelo Decreto Federal n. 70.436/72;

2.1.6. Ter completado 18 anos de idade na data da admissão;
2.1.7. Não ter sido demitido por justa causa da Universidade 

Estadual de Campinas;
2.1.8. Estar em dia com as obrigações eleitorais e militares, 

cuja comprovação deverá ser entregue em período a ser divul-
gado no Diário Oficial do Estado, quando da convocação para 
admissão;

2.1.9. Apresentar atestado de antecedentes criminais nega-
tivo, cuja comprovação deverá se dar pela apresentação de 
Certidão de Antecedentes Criminais emitida pelo Departamento 
de Polícia Federal; Atestado de Antecedentes Criminais emitido 
pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo e 
Atestado de Antecedentes Criminais emitido pelos Estados onde 
o candidato houver residido ou exercido cargo ou função pública 
nos últimos 5 (cinco) anos. O comprovante deverá ser expedido, 
no máximo, há 90 dias ou dentro do prazo de validade consigna-
do no documento e a sua comprovação deverá ser entregue em 
período a ser divulgado no Diário Oficial do Estado quando da 
convocação para admissão;

2.1.10. Gozar de boa saúde física e mental, estando apto 
para o exercício da função, sem qualquer restrição.

3. Das Atribuições da função
3.1. A descrição das atividades da função constam no anexo 

2 do presente edital.
4. Das Inscrições
4.1. On-line:
4.1.1. A inscrição on-line será efetuada via internet, no 

endereço eletrônico http://www.dgrh.unicamp.br, e solicitada no 
período entre 08:00 horas do dia 06/03/2017 e 17:00 horas do dia 
20/03/2017, observado o horário de Brasília/DF;

4.1.2. A Diretoria Geral de Recursos Humanos não se respon-
sabilizará por solicitação de inscrição não recebida por motivos de 
ordem técnica dos computadores, falhas na comunicação, conges-
tionamento das linhas de comunicação, bem como outros fatores 
de ordem técnica que impossibilitem as transferências de dados;

4.1.3. O candidato deverá obrigatoriamente preencher a 
ficha de solicitação de inscrição e o currículo on-line disponíveis 
no momento da inscrição. As informações prestadas serão de 
inteira responsabilidade do candidato;

4.1.4. O boleto bancário estará disponível para impressão e 
pagamento da taxa de inscrição, no valor de R$ 110,00, após a 
conclusão do preenchimento da ficha de solicitação de inscrição 
e currículo on-line. O pagamento deverá ser efetuado até o 
primeiro dia útil subsequente ao último dia do período destinado 
ao recebimento de inscrição via internet, indicado no item 4.1.1 
deste item;

4.1.4.1. As inscrições somente serão consideradas aceitas 
após a confirmação, pelo Banco, do pagamento referente à taxa 
de inscrição;

4.1.4.2. Em hipótese alguma haverá restituição da taxa de 
inscrição, bem como isenção total do pagamento;

4.1.5. A confirmação de inscrição será publicada no Diário 
Oficial do Estado em 20/04/2017;

4.1.6. Antes de efetuar a sua inscrição, o candidato deverá 
conhecer o edital de abertura de inscrições e certificar-se de que 
preenche todos os requisitos exigidos. Uma vez efetivada a inscri-

9.8. O candidato terá 30 (trinta) dias a partir da publicação 
de sua admissão no Diário Oficial do Estado para entrar em 
exercício. O não atendimento do prazo será considerado como 
desistência da função por parte do candidato.

10. Da Comissão Examinadora
10.1. Compete à Comissão Examinadora processar o cer-

tame, cabendo indicar as matérias sobre as quais versarão as 
provas, formular as questões, realizar as provas escritas, emitir 
julgamentos mediante atribuição de notas, analisar documenta-
ções e apreciar os recursos eventualmente interpostos;

10.2. Na hipótese de superveniente incapacidade ou impedi-
mento de membro da Comissão Examinadora, a Diretoria Geral 
de Recursos Humanos, providenciará se necessária a substituição, 
qualquer que seja a fase do concurso público, sem prejuízo dos 
atos já praticados;

10.3. A Comissão Examinadora do concurso público está 
assim constituída:

Titulares: Carlos Alfredo Joly, Paulo Mazzafera, Andre Victor 
Lucci Freitas, Ingrid Koch, Debora Pignatari Drucker.

Suplentes: Simone Aparecida Vieira, Sandra Maria Carmello 
Guerreiro.

11. Disposições Finais
11.1. A inscrição implicará no conhecimento das presentes 

instruções pelos candidatos e no compromisso tácito de aceitação 
das condições do concurso público, tais como aqui se acham 
estabelecidas;

11.2. O resultado final das provas será publicado no Diário 
Oficial do Estado;

11.3. O concurso público terá validade de 01 (um) ano a 
contar da data de publicação do edital de homologação em Diário 
Oficial do Estado, podendo ser prorrogado por igual período;

11.4. O candidato deverá manter atualizado seu endereço 
junto à Divisão de Planejamento e Desenvolvimento da Diretoria 
Geral de Recursos Humanos. São de inteira responsabilidade 
do candidato prejuízos decorrentes da não atualização do seu 
endereço;

11.5. A UNICAMP não se responsabiliza por eventuais preju-
ízos ao candidato decorrentes de:

a) endereço não atualizado;
b) endereço de difícil acesso;
c) correspondência devolvida pela ECT por razões diversas de 

fornecimento e/ou endereço errado do candidato;
d) correspondência recebida por terceiros;
11.6. Os candidatos não classificados deverão requerer a 

devolução dos documentos apresentados no prazo de 30 (trinta) 
dias a contar da data da publicação da homologação do referido 
concurso público, findo o qual serão inutilizados;

11.7. A não comprovação ou a inexatidão no atendimento 
do disposto no presente edital, no prazo estabelecido, eliminará o 
candidato do concurso público;

11.8. Os itens deste edital poderão sofrer eventuais alte-
rações, atualizações ou acréscimos enquanto não consumada 
a providência ou evento que lhes disser respeito, até a data de 
convocação para a etapa correspondente, circunstância que será 
mencionada em Edital a ser publicado;

11.9. Todos os atos e editais referentes a este concurso 
público serão divulgados no Diário Oficial do Estado e no site 
www.dgrh.unicamp.br.

ANEXO 1
PROGRAMA E REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
PROGRAMA:
1)Fundamentos de taxonomia e nomenclatura. Conceito de 

espécie. Sistemas de classificação de organismos. Conservação de 
biodiversidade: estratégias e alternativas. Biodiversidade no Bra-
sil. Bioinformática associada à biodiversidade. Fundamentos de 
ecologia. Ecossistemas e conservação. Biogeografia. Fitogeografia 
e Zoogeografia do Brasil.

2)Classificação digital de imagens. Geração de mapas temá-
ticos a partir de imagens classificadas. Interpretação de imagens 
orbitais pancromáticas, multiespectrais e de radar. Introdução 
ao processamento digital de imagens de sensoriamento remoto. 
Introdução ao SIG. Dados geográficos: classes, aquisição e mode-
lagem. Estruturas de representação da informação geográfica. 
Elementos essenciais de um SIG. Funcionalidades de um SIG. 
Funções de um SIG. Principais áreas de aplicação de SIG. Uso 
de softwares de SIG. Aplicações do sensoriamento remoto aéreo 
e orbital em mapeamento e estudo do uso e ocupação do solo. 
Captura de dados para SIG. Noções de GRASS, IDRISI, ARCINFO 
e ARCVIEW.

3)Sistemas operacionais UNIX (AIX ou Solaris ou Linux ou 
FreeBSD). Sistema Operacional Windows 8.1 e 10. Codificação em: 
Perl, HTML, SQL, Shell script (bsh, sh, csh, ksh, tcsh). Instalação e 
configuração de softwares. Instalação e configuração de redes. 
Estrutura e funcionamento de bancos de dados em biodiversida-
de. Análises Estatísticas. Bancos de dados em PostgreSQL. Cons-
trução, gerenciamento e aperfeiçoamento de homepage. Sistema 
de gestão de conteúdo. Utilização de PHP e CSS.

4)Análise bibliométrica. Análise cientométricas. Análise da 
formação de recursos humanos associada a projetos. Conversão 
de manuscritos científicos para o formato XML. Noções básicas 
de XML, PUTTY e FTP. Fundamento de sistemas de avaliação de 
plágio científico como iTenticate, Turnitin, Plagiarism Checker e 
Plagius.
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desligado. Ao entrar na sala de prova e receber a embalagem, o 
candidato deverá desligar imediatamente o aparelho celular e 
colocá-lo na embalagem. Os candidatos devem retirar os celulares 
das embalagens após saírem do prédio;

6.11. Será eliminado do concurso público o candidato que:
6.11.1. Agir com descortesia em relação aos examinadores e 

seus auxiliares ou autoridades presentes;
6.11.2. For surpreendido durante a realização das provas, 

comunicando-se com outro candidato, ou utilizando-se de livros, 
notas ou impressos não permitidos;

6.11.3. Deixar de atender a qualquer das convocações da 
Universidade;

6.11.4. O não comparecimento às provas ou ainda a não 
apresentação da documentação solicitada excluirá o candidato 
automaticamente do concurso público;

6. 12. Não haverá segunda chamada para nenhuma das pro-
vas ou entrega da documentação, seja qual for o motivo alegado;

6.13. Não serão dadas, por telefone, informações a respeito 
de datas, de locais e de horário de realização das provas. O candi-
dato deverá observar rigorosamente os editais e os comunicados 
a serem divulgados na forma dos itens 6.4 e 6.5.

7. Do Julgamento, Habilitação e Classificação
7.1. A Prova Escrita Objetiva e a Prova Escrita Dissertativa 

serão avaliadas na escala de 0 (zero) a 10 (dez) pontos e somente 
será considerado habilitado o candidato que obtiver nota igual 
ou superior a 6 (seis) na Prova Escrita Objetiva e 6 (seis) na Prova 
Escrita Dissertativa observando a seguinte escala:

Prova Escrita Objetiva - peso 1 (um);
Prova Escrita Dissertativa - peso 2 (dois);
7.2. A prova escrita dissertativa será aplicada no mesmo 

dia da prova escrita objetiva a todos os candidatos que tiveram 
suas inscrições confirmadas, mas somente serão corrigidas as dos 
candidatos habilitados na prova escrita objetiva na forma do item 
7.1. As duas provas deverão ser realizadas no tempo máximo de 
04 (quatro) horas;

7.3. A nota final será a média ponderada dos pontos obtidos 
na Prova Escrita Objetiva e a Prova Escrita Dissertativa;

7.4. Os candidatos habilitados serão classificados de acordo 
com a nota final;

7.5. Em caso de igualdade de nota final, terá preferência, 
sucessivamente:

a) o candidato com idade mais elevada, considerando os can-
didatos com idade igual ou superior a sessenta anos, conforme 
parágrafo único do artigo 27 do Estatuto do Idoso;

b) obtiver maior nota na Prova Escrita Dissertativa;
c) persistindo o empate, terá preferência sucessivamente o 

candidato mais velho.
8. Dos Recursos
8.1. Terá o candidato até 2 (dois) dias para a interposição de 

recursos, tendo como termo inicial o primeiro dia útil subseqüente 
à aplicação das provas ou a divulgação de resultados e gabarito 
da prova escrita objetiva;

8.2. A matéria do recurso será restrita à alegação de irregula-
ridade insanável ou de preterição de formalidade essencial e não 
terá efeito suspensivo;

8.3. O candidato deverá preencher em 2 (duas) vias o formu-
lário de recurso disponível no site www.dgrh.unicamp.br devendo 
utilizar 1 (um) formulário para cada questão. Formulários conten-
do mais de 1 (uma) questão não serão aceitos;

8.4. O recurso será dirigido à Diretoria Geral de Recursos 
Humanos devendo ser protocolado no horário das 09:00 às 12:00 
horas e das 14:00 às 17:00 horas, na Divisão de Planejamento 
e Desenvolvimento da Diretoria Geral de Recursos Humanos - 
Prédio 3 da Reitoria - Campus da Unicamp - Cidade Universitária 
Zeferino Vaz - Barão Geraldo - Campinas/SP, contendo os funda-
mentos da pretensão;

8.4.1. Não serão aceitos recursos interpostos pelos Correios, 
por meio de fax, por email ou por qualquer outro meio além no 
previsto neste edital;

8.5. Admitido o recurso, será encaminhado à Comissão 
Examinadora, quando a ela pertinente, que deverá proferir mani-
festação fundamentada sobre o assunto, decidindo pela reforma 
ou manutenção do ato recorrido, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 
que será publicada em Diário Oficial do Estado e no site:www.
dgrh.unicamp.br;

8.6. Não serão aceitos, sob hipótese alguma, pedidos de 
revisão ou vista de prova, bem como arredondamento de médias, 
em quaisquer fases do concurso público;

8.7. As respostas dos recursos estarão a disposição do recor-
rente na Divisão de Planejamento e Desenvolvimento da Diretoria 
Geral de Recursos Humanos - Prédio 3 da Reitoria - Campus da 
Unicamp - Cidade Universitária Zeferino Vaz - Barão Geraldo - 
Campinas/SP;

8.7.1. O recorrente que desejar obter cópia da resposta de 
seu recurso, deverá solicitá-la por escrito. A solicitação deverá 
ser protocolada no horário das 09:00 às 12:00 horas e das 14:00 
às 17:00 horas, na Divisão de Planejamento e Desenvolvimento 
da Diretoria Geral de Recursos Humanos - Prédio 3 da Reitoria - 
Campus da Unicamp - Cidade Universitária Zeferino Vaz - Barão 
Geraldo - Campinas;

8.8. Se da análise dos recursos contra a prova escrita objetiva 
e ou escrita dissertativa resultar anulação de questão, os pontos 
a ela correspondentes serão atribuídos a todos os candidatos 
presentes, independentemente da formulação de recurso.

9. Da convocação e admissão
9.1. A convocação obedecerá à rigorosa ordem de classifi-

cação. Os candidatos serão convocados através de edital a ser 
publicado no Diário Oficial do Estado;

9.2. O candidato deverá atender aos requisitos dos itens 
2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.6, 2.1.7, 2.1.8, 2.1.9, 2.1.10, deste edital, 
apresentando os comprovantes das condições ali estabelecidas e 
demais documentos necessários, conforme relação a ser entregue 
ao candidato quando da convocação;

9.2.1. Para comprovação do item 2.1.11 do edital o candi-
dato deverá se submeter a exame médico pré-admissional, a ser 
realizado pela UNICAMP em data a ser oportunamente agendada;

9.3. O não atendimento à convocação e/ou a inexatidão ou 
irregularidade da comprovação do disposto nos itens 9.2 e 9.2.1 
deste edital eliminará o candidato do concurso público;

9.4. O candidato será considerado desistente e excluído 
tacitamente deste Concurso Público quando não comparecer às 
convocações na data estabelecida ou manifestar sua desistência 
por escrito;

9.5. Será excluído do certame o candidato que, ao ser 
convocado, não aceitar ser admitido na unidade indicada pela 
UNICAMP;

9.6. O candidato não deverá ocupar cargos públicos ou rece-
ber proventos de aposentadoria, ressalvados os cargos acumulá-
veis previstos no Artigo 37, inciso XVI da Constituição Federal e 
Decreto Estadual n.41.915/97;

9.7. A admissão para a função dar-se-á nos termos do 
Estatuto dos Servidores da Universidade (ESUNICAMP). O can-
didato admitido deverá cumprir estágio probatório referente a 
um período de 03 (três) anos de efetivo exercício, durante o qual 
será submetido à avaliação especial de desempenho, nos termos 
da legislação aplicável à UNICAMP. Passado o período do estágio 
probatório e tendo sido considerado apto, o admitido passará 
a gozar da estabilidade prevista no Artigo 41, parágrafo 4º da 
Constituição Federal;

9.8. O candidato terá 30 (trinta) dias a partir da publicação 
de sua admissão no Diário Oficial do Estado para entrar em 
exercício. O não atendimento do prazo será considerado como 
desistência da função por parte do candidato.

10. Da Comissão Examinadora
10.1. Compete à Comissão Examinadora processar o cer-

tame, cabendo indicar as matérias sobre as quais versarão as 
provas, formular as questões, realizar as provas escritas, emitir 
julgamentos mediante atribuição de notas, analisar documenta-
ções e apreciar os recursos eventualmente interpostos;

4.3. Redução parcial da taxa de inscrição:
4.3.1. Amparado pela Lei Estadual nº 12.782, de 20.12.2007, 

o candidato terá direito à redução de 50% (cinquenta por cento) 
do valor do pagamento da taxa de inscrição, desde que CUMULA-
TIVAMENTE atenda aos seguintes requisitos:

a) seja estudante regularmente matriculado em uma das 
séries do ensino fundamental ou médio, curso pré-vestibular, ou 
curso superior, em nível de graduação ou pós-graduação e

b) perceba remuneração mensal inferior a 02 (dois) salários 
mínimos, ou estiver desempregado;

4.3.2. O candidato que preencher as condições estabelecidas 
no item 4.3.1 deste edital deverá solicitar a redução do pagamen-
to da taxa de inscrição obedecendo aos seguintes procedimentos:

4.3.2.1. Realizar a inscrição no endereço eletrônico previsto 
no item 4.1.1 e 4.1.3;

4.3.2.2. Preencher total e corretamente em 2 (duas) vias o 
formulário de requerimento de solicitação de redução de taxa de 
inscrição disponível no site www.dgrh.unicamp.br;

4.3.2.3. Imprimir o comprovante de inscrição e o requeri-
mento de solicitação de redução da taxa de inscrição e protocolar 
nos dias 06/03/2017 a 20/03/2017, exceto sábados, domingos e 
feriados , das 09:00 às 12:00 horas e das 14:00 às 17:00 horas, 
na Divisão de Planejamento e Desenvolvimento da Diretoria 
Geral de Recursos Humanos - Prédio 3 da Reitoria - Campus da 
Unicamp - Cidade Universitária Zeferino Vaz - Barão Geraldo - 
Campinas, juntamente com cópias comprobatórias dos seguintes 
documentos:

a) certidão ou declaração expedida por instituição de ensino 
público ou privada, comprovando a sua condição estudantil; ou 
carteira de identidade estudantil ou documento similar, expedido 
por instituição de ensino público ou privado, ou por entidade de 
representação estudantil; e

b) comprovante de renda especificando perceber remune-
ração mensal inferior a 02 (dois) salários mínimos comprovados 
através de Contracheque ou Recibo de Pagamento por serviços 
prestados ou Envelope de Pagamento ou Declaração do empre-
gador; ou Extrato de Rendimentos fornecidos pelo INSS ou outras 
fontes. Na falta deste, extrato bancário identificado com o valor 
do crédito do benefício; ou

c) Recibo de seguro Desemprego e do FGTS; ou Documentos 
de Rescisão do último contrato de trabalho, mesmo que tem-
porário. No caso de contrato em Carteira de Trabalho, anexar 
ainda as cópias da página de identificação. Serão considerados 
desempregados os candidatos que tendo estado empregados em 
algum momento, estiverem sem trabalho no período da inscrição;

4.3.3. Não serão considerados os documentos encaminhados 
por outro meio que não o estabelecido neste item, deste Edital;

4.3.4. A informação sobre o deferimento ou não do pedido 
de redução da taxa de inscrição, será enviada ao candidato, até 
o prazo final das inscrições, através do e-mail cadastrado quando 
de sua inscrição. O candidato que tiver a solicitação deferida 
deverá imprimir boleto com valor da taxa de inscrição reduzida, 
até a data de vencimento prevista;

4.3.5. O candidato que não efetivar a inscrição mediante 
o recolhimento do respectivo valor da taxa, reduzida ou plena, 
conforme o caso, terá o pedido de inscrição não confirmado;

4.3.6. Será eliminado do concurso público o candidato que, 
não atendendo, à época de sua inscrição, aos requisitos previstos 
no item 4.3.1 deste item, tenha obtido, com emprego de fraude 
ou qualquer outro meio que evidencie má fé, a redução de que 
trata a referida lei.

5. Da solicitação de atendimento especial
5.1. Caso necessite de condições especiais para se submeter 

às provas, o candidato deverá solicitá-las por escrito até 07 (sete) 
dias úteis antes da realização das provas. O candidato deverá 
preencher requerimento de condições especiais para realização 
das provas (Anexo 3) e protocolar, juntamente com cópia sim-
ples de laudo médico que ateste o tipo e o grau da deficiência/
necessidade, com expressa referência ao código correspondente 
da Classificação Internacional de Doença - no horário das 09:00 
às 12:00 horas e das 14:00 às 17:00 horas, na Divisão de Pla-
nejamento e Desenvolvimento da Diretoria Geral de Recursos 
Humanos - Prédio 3 da Reitoria - Campus da Unicamp - Cidade 
Universitária Zeferino Vaz - Barão Geraldo - Campinas;

5.2. A ausência dessas informações implica aceitação pelo 
candidato de realizar as provas em condições idênticas às dos 
demais candidatos;

5.3. A cópia do laudo médico não será devolvida;
5.4. Poderá ser concedido tempo adicional para a realização 

das provas, levando-se em conta o grau de dificuldade/necessi-
dade do candidato;

5.5. O tempo adicional previsto no item 5.4 não deverá 
ultrapassar 50% do tempo previsto para os demais candidatos, 
conforme avaliação realizada pela UNICAMP;

5.6. O atendimento às condições especiais para realização 
das provas ficará sujeito, por parte da UNICAMP, à análise da 
razoabilidade do solicitado.

6. Das provas
6.1. O concurso público constará das seguintes etapas:
Prova Escrita Objetiva (eliminatória e classificatória);
Prova Escrita Dissertativa (eliminatória e classificatória);
6.2. A Prova Escrita Objetiva e a Prova Escrita Dissertativa 

versarão sobre conteúdo programático constante no anexo 1 do 
presente edital;

6.3. A aplicação das etapas de provas poderá ocorrer em dias 
úteis, sábados e domingos.

6.4. A divulgação do dia, horário e local de realização das 
Provas Escrita Objetiva e Escrita Dissertativa, bem como a confir-
mação do dia de realização das provas, será no dia 20/04/2017 
no Diário Oficial do Estado e pela internet (www.dgrh.unicamp.
br). A data provável para a realização das provas escritas objetiva 
e escrita dissertativa será dia 04/06/2017. O cumprimento da data 
prevista dependerá da disponibilidade de locais adequados para 
a relização das provas;

6.5. A data, horário e local para entrega da documentação 
solicitada no item 2.1.4. bem como a data de resultado da 
análise da documentação pela Comissão Examinadora do Con-
curso Público, serão divulgados através do edital de resultado das 
provas escritas objetiva e dissertativa, a ser publicado em Diário 
Oficial do Estado e pela internet (www.dgrh.unicamp.br), com 
antecedência mínima de 5 (cinco) dias;

6.5.1. Caso o candidato não comprove a experiência profis-
sional solicitada no item 2.1.4. será considerado eliminado no 
Concurso Público na forma do item 6.11.4.

6.6. As questões da prova escrita objetiva serão do tipo 
múltipla escolha. O candidato deverá assinalar com caneta as res-
postas da prova escrita objetiva na Folha de Respostas, que será o 
único documento válido para correção da prova. O preenchimento 
da Folha de Respostas será de inteira responsabilidade do candi-
dato, que deverá proceder em conformidade com as instruções 
específicas contidas nos cadernos de questões;

6.7. A prova escrita dissertativa deve ser manuscrita, em letra 
legível e respondida com caneta;

6.8. As folhas do caderno de respostas não poderão ser 
assinadas, rubricadas, nem conter em outro local que não o apro-
priado, qualquer palavra ou marca que as identifique, sob pena 
de anulação das provas;

6.9. Os candidatos deverão comparecer ao local das provas 
com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos à hora estabele-
cida para seu início, munidos de lápis, caneta azul ou preta e bor-
racha, e somente será admitido às provas o candidato que exibir, 
no ato, documento de identidade original com foto. Não serão 
aceitos documentos ilegíveis, não identificáveis e ou danificados;

6.9.1. Não será admitido o ingresso de candidato no local 
de realização das provas após o horário fixado para o seu início;

6.10. É vedada a utilização de aparelhos celulares ou quais-
quer outros equipamentos eletrônicos não especificados neste 
edital, corretivo líquido, caneta marca texto, boné, chapéu, ou 
outros materiais estranhos à prova. A Unicamp fornecerá emba-
lagens nas quais o candidato deverá guardar o aparelho celular 

1.2. Em virtude do número de vagas, não se aplicam ao 
presente concurso público os dispositivos da lei Complementar 
683/92.

1.3. O número de vagas pode apresentar alteração, por 
motivos supervenientes, durante o prazo de validade do concurso 
público.

1.4. A admissão na função será regida pelo Estatuto dos 
Servidores da Universidade (ESUNICAMP).

1.5. A jornada de trabalho será de 24 horas semanais, poden-
do variar para os períodos diurno, noturno, misto, na forma de 
revezamento ou escala de serviços.

1.6. O salário inicial da função em disputa será de R$ 
6.368,58, correspondente ao Grupo III - referência 23 da Carreira 
de Profissionais de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão.

2. Requisitos
2.1. Obrigatórios:
2.1.1. Escolaridade: Graduação completa em Medicina, cuja 

comprovação será exigida quando da convocação para admissão;
2.1.2. Registro no respectivo Conselho de Classe e estar em 

dia com as anuidades, cuja comprovação será exigida quando da 
convocação para admissão;

2.1.3. Curso(s) de Aperfeiçoamento: Residência Médica 
completa em Pediatria e Especialização ou Residência Médica 
completa em área de atuação em Neonatologia, reconhecidas 
pelo MEC, cuja comprovação será exigida quando da convocação 
para admissão;

2.1.4. Experiência Profissional: Experiência comprovada em 
Unidade de Terapia Intensiva Neonatal, cuja comprovação deverá 
ser entregue no período a ser divulgado no Diário Oficial do 
Estado, juntamente com os resultados das provas Escrita Objetiva 
e Escrita Dissertativa;

2.1.4.1. Serão considerados para fins de comprovação de 
experiência profissional: Carteira de Trabalho e Previdência Social 
(cópias legíveis dos dados de identificação, foto e contratos de 
trabalho) e/ou Declaração de Empregador de modo a permitir 
a averiguação de veracidade e acuidade das informações. A 
declaração é obrigatória nos casos em que a nomenclatura da 
função na carteira de trabalho não estiver de forma clara que 
permita comprovar os requisitos de experiência, devendo neste 
caso serem especificadas as atividades desempenhadas. Não 
serão consideradas atividades de estágio;

2.1.5. Idiomas: Inglês para leitura e interpretação de texto;
2.1.6. Ser brasileiro nato ou naturalizado, ou cidadão Por-

tuguês a quem foi deferida a igualdade, nas condições previstas 
pelo Decreto Federal n. 70.436/72;

2.1.7. Ter completado 18 anos de idade na data da admissão;
2.1.8. Não ter sido demitido por justa causa da Universidade 

Estadual de Campinas;
2.1.9. Estar em dia com as obrigações eleitorais e militares, 

cuja comprovação deverá ser entregue em período a ser divul-
gado no Diário Oficial do Estado, quando da convocação para 
admissão;

2.1.10. Apresentar atestado de antecedentes criminais nega-
tivo, cuja comprovação deverá se dar pela apresentação de 
Certidão de Antecedentes Criminais emitida pelo Departamento 
de Polícia Federal; Atestado de Antecedentes Criminais emitido 
pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo e 
Atestado de Antecedentes Criminais emitido pelos Estados onde 
o candidato houver residido ou exercido cargo ou função pública 
nos últimos 5 (cinco) anos. O comprovante deverá ser expedido, 
no máximo, há 90 dias ou dentro do prazo de validade consigna-
do no documento e a sua comprovação deverá ser entregue em 
período a ser divulgado no Diário Oficial do Estado quando da 
convocação para admissão;

2.1.11. Gozar de boa saúde física e mental, estando apto 
para o exercício da função, sem qualquer restrição.

3. Das Atribuições da função
3.1. A descrição das atividades da função constam no anexo 

2 do presente edital.
4. Das Inscrições
4.1. On-line:
4.1.1. A inscrição on-line será efetuada via internet, no 

endereço eletrônico http://www.dgrh.unicamp.br, e solicitada no 
período entre 08:00 horas do dia 06/03/2017 e 17:00 horas do dia 
20/03/2017, observado o horário de Brasília/DF;

4.1.2. A Diretoria Geral de Recursos Humanos não se respon-
sabilizará por solicitação de inscrição não recebida por motivos de 
ordem técnica dos computadores, falhas na comunicação, conges-
tionamento das linhas de comunicação, bem como outros fatores 
de ordem técnica que impossibilitem as transferências de dados;

4.1.3. O candidato deverá obrigatoriamente preencher a 
ficha de solicitação de inscrição e o currículo on-line disponíveis 
no momento da inscrição. As informações prestadas serão de 
inteira responsabilidade do candidato;

4.1.4. O boleto bancário estará disponível para impressão e 
pagamento da taxa de inscrição, no valor de R$ 110,00, após a 
conclusão do preenchimento da ficha de solicitação de inscrição 
e currículo on-line. O pagamento deverá ser efetuado até o 
primeiro dia útil subsequente ao último dia do período destinado 
ao recebimento de inscrição via internet, indicado no item 4.1.1 
deste item;

4.1.4.1. As inscrições somente serão consideradas aceitas 
após a confirmação, pelo Banco, do pagamento referente à taxa 
de inscrição;

4.1.4.2. Em hipótese alguma haverá restituição da taxa de 
inscrição, bem como isenção total do pagamento;

4.1.5. A confirmação de inscrição será publicada no Diário 
Oficial do Estado em 20/04/2017;

4.1.6. Antes de efetuar a sua inscrição, o candidato deverá 
conhecer o edital de abertura de inscrições e certificar-se de que 
preenche todos os requisitos exigidos. Uma vez efetivada a inscri-
ção, não será permitida em hipótese alguma alterações das infor-
mações prestadas, bem como de função e/ou do edital disponível;

4.1.7. O candidato deverá declarar, na solicitação de inscrição 
via internet, que está ciente das condições exigidas no presente 
edital. A inscrição do candidato implicará no conhecimento e 
na tácita aceitação das normas e condições estabelecidas neste 
Edital, em relação às quais não poderá alegar qualquer espécie 
de desconhecimento;

4.1.8. É vedada a inscrição condicional, extemporânea, via 
postal, via fax ou via correio eletrônico;

4.1.9. É vedada a transferência de valor pago a título de 
taxa para terceiros, assim como a transferência da inscrição para 
outrem ou para outro Concurso Público;

4.1.10. Para efetuar a inscrição, é imprescindível o número de 
Cadastro de Pessoa Física (CPF) do candidato;

4.1.10.1. O candidato que não possuir CPF deverá solicitá-
-lo nos postos credenciados, localizados nas agências bancárias, 
Correios e Telégrafos e na Receita Federal, em tempo hábil, isto é, 
de forma que consiga obter o respectivo número antes do término 
do período de inscrição;

4.1.10.2. Terá sua inscrição cancelada e será automaticamen-
te eliminado do concurso público o candidato que usar o CPF de 
terceiro para realizar a sua inscrição;

4.1.11. O comprovante de inscrição deverá ser mantido 
em poder do candidato e apresentado, se necessário e quando 
solicitado;

4.2. Disponibilização para acesso à inscrição on-line:
4.2.1 A UNICAMP disponibilizará um posto de atendimento 

para a realização da inscrição, on-line, para os candidatos que não 
possuem acesso à internet, nos dias 06/03/2017 a 20/03/2017, 
exceto sábados, domingos e feriados, das 09:00 às 12:00 horas e 
das 14:00 às 16:00 horas no seguinte local:

Recursos Humanos do HOSPITAL DA MULHER - PROF. DR. 
JOSÉ ARISTODEMO PINOTTI - CAISM/Unicamp, à Rua Alexander 
Fleming, 101 - Campus da Unicamp - Cidade Universitária "Zefe-
rino Vaz" - Barão Geraldo - Campinas/SP

O Candidato deverá apresentar-se ao posto de atendimento 
munido do Documento de Identidade e do Cadastro de Pessoa 
Física (CPF);

demais documentos necessários, conforme relação a ser entregue 
ao candidato quando da convocação;

9.2.1. Para comprovação do item 2.1.10 do edital o candi-
dato deverá se submeter a exame médico pré-admissional, a ser 
realizado pela UNICAMP em data a ser oportunamente agendada;

9.3. O não atendimento à convocação e/ou a inexatidão ou 
irregularidade da comprovação do disposto nos itens 9.2 e 9.2.1 
deste edital eliminará o candidato do concurso público;

9.4. O candidato será considerado desistente e excluído 
tacitamente deste Concurso Público quando não comparecer às 
convocações na data estabelecida ou manifestar sua desistência 
por escrito;

9.5. Será excluído do certame o candidato que, ao ser 
convocado, não aceitar ser admitido na unidade indicada pela 
UNICAMP;

9.6. O candidato não deverá ocupar cargos públicos ou rece-
ber proventos de aposentadoria, ressalvados os cargos acumulá-
veis previstos no Artigo 37, inciso XVI da Constituição Federal e 
Decreto Estadual n.41.915/97;

9.7. A admissão para a função dar-se-á nos termos do 
Estatuto dos Servidores da Universidade (ESUNICAMP). O can-
didato admitido deverá cumprir estágio probatório referente a 
um período de 03 (três) anos de efetivo exercício, durante o qual 
será submetido à avaliação especial de desempenho, nos termos 
da legislação aplicável à UNICAMP. Passado o período do estágio 
probatório e tendo sido considerado apto, o admitido passará 
a gozar da estabilidade prevista no Artigo 41, parágrafo 4º da 
Constituição Federal;

9.8. O candidato terá 30 (trinta) dias a partir da publicação 
de sua admissão no Diário Oficial do Estado para entrar em 
exercício. O não atendimento do prazo será considerado como 
desistência da função por parte do candidato.

10. Da Comissão Examinadora
10.1. Compete à Comissão Examinadora processar o cer-

tame, cabendo indicar as matérias sobre as quais versarão as 
provas, formular as questões, realizar as provas escritas, emitir 
julgamentos mediante atribuição de notas, analisar documenta-
ções e apreciar os recursos eventualmente interpostos;

10.2. Na hipótese de superveniente incapacidade ou impedi-
mento de membro da Comissão Examinadora, a Diretoria Geral 
de Recursos Humanos, providenciará se necessária a substituição, 
qualquer que seja a fase do concurso público, sem prejuízo dos 
atos já praticados;

10.3. A Comissão Examinadora do concurso público está 
assim constituída:

Titulares: Mary Angela Parpinelli, Fernanda Garanhani de 
Castro Surita, Adriana Gomes Luz, Julia Yoriko Shinzato, Cassio 
Cardoso Filho.

Suplentes: Patricia Moretti Rehder, Angelica de Fatima de 
Assuncao Braga.

11. Disposições Finais
11.1. A inscrição implicará no conhecimento das presentes 

instruções pelos candidatos e no compromisso tácito de aceitação 
das condições do concurso público, tais como aqui se acham 
estabelecidas;

11.2. O resultado final das provas será publicado no Diário 
Oficial do Estado;

11.3. O concurso público terá validade de 01 (um) ano a 
contar da data de publicação do edital de homologação em Diário 
Oficial do Estado, podendo ser prorrogado por igual período;

11.4. O candidato deverá manter atualizado seu endereço 
junto à Divisão de Planejamento e Desenvolvimento da Diretoria 
Geral de Recursos Humanos. São de inteira responsabilidade 
do candidato prejuízos decorrentes da não atualização do seu 
endereço;

11.5. A UNICAMP não se responsabiliza por eventuais preju-
ízos ao candidato decorrentes de:

a) endereço não atualizado;
b) endereço de difícil acesso;
c) correspondência devolvida pela ECT por razões diversas de 

fornecimento e/ou endereço errado do candidato;
d) correspondência recebida por terceiros;
11.6. Os candidatos não classificados deverão requerer a 

devolução dos documentos apresentados no prazo de 30 (trinta) 
dias a contar da data da publicação da homologação do referido 
concurso público, findo o qual serão inutilizados;

11.7. A não comprovação ou a inexatidão no atendimento 
do disposto no presente edital, no prazo estabelecido, eliminará o 
candidato do concurso público;

11.8. Os itens deste edital poderão sofrer eventuais alte-
rações, atualizações ou acréscimos enquanto não consumada 
a providência ou evento que lhes disser respeito, até a data de 
convocação para a etapa correspondente, circunstância que será 
mencionada em Edital a ser publicado;

11.9. Todos os atos e editais referentes a este concurso 
público serão divulgados no Diário Oficial do Estado e no site 
www.dgrh.unicamp.br.

ANEXO 1
PROGRAMA E REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
PROGRAMA:
• Abortamento;
• Ginecologia Endócrina;
• Planejamento Familiar;
• Climatério;
• Infertilidade Conjugal;
• Doenças Sexualmente Transmissíveis (DIP, HIV, HPV);
• Vulvovaginites e Cervicites;
• Distopias, incontinência e urge-incontinência urinária;
• Miomatose uterina;
• Dor Pélvica;
• Dismenorréia;
• Endometriose;
• Gravidez Ectópica;
• Cuidados Perioperatórios em Cirurgias Ginecológicas, 

Laparoscópicas e Histeroscópicas.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:
1 - BEREK, Jonathan S.; NOVAK, Edmund R. Tratado de 

ginecologia. 15.ed. Rio de Janeiro, RJ: Guanabara Koogan, 2014;
2 - CRISPI, Cláudio Peixoto, et.al. Tratado de endoscopia 

ginecológica: cirurgia minimamente invasiva. 3. ed. Rio de Janeiro, 
RJ: Revinter, 2012;

3 - OLIVEIRA, Hildoberto Carneiro de; LEMGRUBER, Ivan; 
COSTA, Osmar Teixeira (Ed.) Tratado de ginecologia [da] FEBRAS-
GO. Rio de Janeiro, RJ: Revinter, 2001. 2v.

ANEXO 2
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
Prestar assistência médica ao paciente/cliente. Implementar 

ações para a promoção da saúde (prevenção, proteção e reabili-
tação). Coordenar, auditar e realizar sindicâncias em programas 
e serviços em saúde. Elaborar documentos médicos. Realizar 
técnicas e procedimentos de acordo com sua especialidade. 
Difundir conhecimentos médicos. Analisar e executar atividades 
inerentes à sua função

 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
DIRETORIA GERAL DE RECURSOS HUMANOS
EDITAL ABERTURA nº 6/2017
A Diretoria Geral de Recursos Humanos da Universidade 

Estadual de Campinas - UNICAMP, por intermédio da Divisão de 
Planejamento e Desenvolvimento, torna pública a abertura de 
inscrições ao Concurso Público para a função de MÉDICO NEO-
NATOLOGISTA, pela Carreira de Profissionais de Apoio ao Ensino, 
Pesquisa e Extensão.

1. Instruções Especiais
1.1 - O Concurso Público destina-se ao preenchimento de 03 

vagas para a função de MÉDICO NEONATOLOGISTA para atuar 
junto à(ao) HOSPITAL DA MULHER PROF.DR.JOSE ARISTODEMO 
PINOTTI - CAISM, bem como as que porventura vierem a surgir 
durante o seu prazo de validade na UNICAMP.

Clecio
Realce
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6. 12. Não haverá segunda chamada para nenhuma das pro-
vas ou entrega da documentação, seja qual for o motivo alegado;

6.13. Não serão dadas, por telefone, informações a respeito 
de datas, de locais e de horário de realização das provas. O candi-
dato deverá observar rigorosamente os editais e os comunicados 
a serem divulgados na forma dos itens 6.4 e 6.5.

7. Do Julgamento, Habilitação e Classificação
7.1. A Prova Escrita Objetiva e a Prova Escrita Dissertativa 

serão avaliadas na escala de 0 (zero) a 10 (dez) pontos e somente 
será considerado habilitado o candidato que obtiver nota igual 
ou superior a 6 (seis) na Prova Escrita Objetiva e 6 (seis) na Prova 
Escrita Dissertativa observando a seguinte escala:

Prova Escrita Objetiva - peso 1 (um);
Prova Escrita Dissertativa - peso 2 (dois);
7.2. A prova escrita dissertativa será aplicada no mesmo 

dia da prova escrita objetiva a todos os candidatos que tiveram 
suas inscrições confirmadas, mas somente serão corrigidas as dos 
candidatos habilitados na prova escrita objetiva na forma do item 
7.1. As duas provas deverão ser realizadas no tempo máximo de 
04 (quatro) horas;

7.3. A nota final será a média ponderada dos pontos obtidos 
na Prova Escrita Objetiva e a Prova Escrita Dissertativa;

7.4. Os candidatos habilitados serão classificados de acordo 
com a nota final;

7.5. Em caso de igualdade de nota final, terá preferência, 
sucessivamente:

a) o candidato com idade mais elevada, considerando os can-
didatos com idade igual ou superior a sessenta anos, conforme 
parágrafo único do artigo 27 do Estatuto do Idoso;

b) obtiver maior nota na Prova Escrita Dissertativa;
c) persistindo o empate, terá preferência sucessivamente o 

candidato mais velho.
8. Dos Recursos
8.1. Terá o candidato até 2 (dois) dias para a interposição de 

recursos, tendo como termo inicial o primeiro dia útil subseqüente 
à aplicação das provas ou a divulgação de resultados e gabarito 
da prova escrita objetiva;

8.2. A matéria do recurso será restrita à alegação de irregula-
ridade insanável ou de preterição de formalidade essencial e não 
terá efeito suspensivo;

8.3. O candidato deverá preencher em 2 (duas) vias o formu-
lário de recurso disponível no site www.dgrh.unicamp.br devendo 
utilizar 1 (um) formulário para cada questão. Formulários conten-
do mais de 1 (uma) questão não serão aceitos;

8.4. O recurso será dirigido à Diretoria Geral de Recursos 
Humanos devendo ser protocolado no horário das 09:00 às 12:00 
horas e das 14:00 às 17:00 horas, na Divisão de Planejamento 
e Desenvolvimento da Diretoria Geral de Recursos Humanos - 
Prédio 3 da Reitoria - Campus da Unicamp - Cidade Universitária 
Zeferino Vaz - Barão Geraldo - Campinas/SP, contendo os funda-
mentos da pretensão;

8.4.1. Não serão aceitos recursos interpostos pelos Correios, 
por meio de fax, por email ou por qualquer outro meio além no 
previsto neste edital;

8.5. Admitido o recurso, será encaminhado à Comissão 
Examinadora, quando a ela pertinente, que deverá proferir mani-
festação fundamentada sobre o assunto, decidindo pela reforma 
ou manutenção do ato recorrido, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 
que será publicada em Diário Oficial do Estado e no site:www.
dgrh.unicamp.br;

8.6. Não serão aceitos, sob hipótese alguma, pedidos de 
revisão ou vista de prova, bem como arredondamento de médias, 
em quaisquer fases do concurso público;

8.7. As respostas dos recursos estarão a disposição do recor-
rente na Divisão de Planejamento e Desenvolvimento da Diretoria 
Geral de Recursos Humanos - Prédio 3 da Reitoria - Campus da 
Unicamp - Cidade Universitária Zeferino Vaz - Barão Geraldo - 
Campinas/SP;

8.7.1. O recorrente que desejar obter cópia da resposta de 
seu recurso, deverá solicitá-la por escrito. A solicitação deverá 
ser protocolada no horário das 09:00 às 12:00 horas e das 14:00 
às 17:00 horas, na Divisão de Planejamento e Desenvolvimento 
da Diretoria Geral de Recursos Humanos - Prédio 3 da Reitoria - 
Campus da Unicamp - Cidade Universitária Zeferino Vaz - Barão 
Geraldo - Campinas;

8.8. Se da análise dos recursos contra a prova escrita objetiva 
e ou escrita dissertativa resultar anulação de questão, os pontos 
a ela correspondentes serão atribuídos a todos os candidatos 
presentes, independentemente da formulação de recurso.

9. Da convocação e admissão
9.1. A convocação obedecerá à rigorosa ordem de classifi-

cação. Os candidatos serão convocados através de edital a ser 
publicado no Diário Oficial do Estado;

9.2. O candidato deverá atender aos requisitos dos itens 
2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.6, 2.1.7, 2.1.8, 2.1.9, 2.1.10 , deste edital, 
apresentando os comprovantes das condições ali estabelecidas e 
demais documentos necessários, conforme relação a ser entregue 
ao candidato quando da convocação;

9.2.1. Para comprovação do item 2.1.11 do edital o candi-
dato deverá se submeter a exame médico pré-admissional, a ser 
realizado pela UNICAMP em data a ser oportunamente agendada;

9.3. O não atendimento à convocação e/ou a inexatidão ou 
irregularidade da comprovação do disposto nos itens 9.2 e 9.2.1 
deste edital eliminará o candidato do concurso público;

9.4. O candidato será considerado desistente e excluído 
tacitamente deste Concurso Público quando não comparecer às 
convocações na data estabelecida ou manifestar sua desistência 
por escrito;

9.5. Será excluído do certame o candidato que, ao ser 
convocado, não aceitar ser admitido na unidade indicada pela 
UNICAMP;

9.6. O candidato não deverá ocupar cargos públicos ou rece-
ber proventos de aposentadoria, ressalvados os cargos acumulá-
veis previstos no Artigo 37, inciso XVI da Constituição Federal e 
Decreto Estadual n.41.915/97;

9.7. A admissão para a função dar-se-á nos termos do 
Estatuto dos Servidores da Universidade (ESUNICAMP). O can-
didato admitido deverá cumprir estágio probatório referente a 
um período de 03 (três) anos de efetivo exercício, durante o qual 
será submetido à avaliação especial de desempenho, nos termos 
da legislação aplicável à UNICAMP. Passado o período do estágio 
probatório e tendo sido considerado apto, o admitido passará 
a gozar da estabilidade prevista no Artigo 41, parágrafo 4º da 
Constituição Federal;

9.8. O candidato terá 30 (trinta) dias a partir da publicação 
de sua admissão no Diário Oficial do Estado para entrar em 
exercício. O não atendimento do prazo será considerado como 
desistência da função por parte do candidato.

10. Da Comissão Examinadora
10.1. Compete à Comissão Examinadora processar o cer-

tame, cabendo indicar as matérias sobre as quais versarão as 
provas, formular as questões, realizar as provas escritas, emitir 
julgamentos mediante atribuição de notas, analisar documenta-
ções e apreciar os recursos eventualmente interpostos;

10.2. Na hipótese de superveniente incapacidade ou impedi-
mento de membro da Comissão Examinadora, a Diretoria Geral 
de Recursos Humanos, providenciará se necessária a substituição, 
qualquer que seja a fase do concurso público, sem prejuízo dos 
atos já praticados;

10.3. A Comissão Examinadora do concurso público está 
assim constituída:

Titulares: Marcio Lopes Miranda, Luiz Roberto Lopes, Abimael 
Aranha Netto, Angelica de Fatima de Assuncao Braga, Pedro Paulo 
Martins de Oliveira.

Suplentes: Elcio Shiyoiti Hirano, Stefania Lucizani Pacifico.
11. Disposições Finais
11.1. A inscrição implicará no conhecimento das presentes 

instruções pelos candidatos e no compromisso tácito de aceitação 
das condições do concurso público, tais como aqui se acham 
estabelecidas;

11.2. O resultado final das provas será publicado no Diário 
Oficial do Estado;

4.3.2.1. Realizar a inscrição no endereço eletrônico previsto 
no item 4.1.1 e 4.1.3;

4.3.2.2. Preencher total e corretamente em 2 (duas) vias o 
formulário de requerimento de solicitação de redução de taxa de 
inscrição disponível no site www.dgrh.unicamp.br;

4.3.2.3. Imprimir o comprovante de inscrição e o requeri-
mento de solicitação de redução da taxa de inscrição e protocolar 
nos dias 06/03/2017 a 20/03/2017, exceto sábados, domingos e 
feriados , das 09:00 às 12:00 horas e das 14:00 às 17:00 horas, 
na Divisão de Planejamento e Desenvolvimento da Diretoria 
Geral de Recursos Humanos - Prédio 3 da Reitoria - Campus da 
Unicamp - Cidade Universitária Zeferino Vaz - Barão Geraldo - 
Campinas, juntamente com cópias comprobatórias dos seguintes 
documentos:

a) certidão ou declaração expedida por instituição de ensino 
público ou privada, comprovando a sua condição estudantil; ou 
carteira de identidade estudantil ou documento similar, expedido 
por instituição de ensino público ou privado, ou por entidade de 
representação estudantil; e

b) comprovante de renda especificando perceber remune-
ração mensal inferior a 02 (dois) salários mínimos comprovados 
através de Contracheque ou Recibo de Pagamento por serviços 
prestados ou Envelope de Pagamento ou Declaração do empre-
gador; ou Extrato de Rendimentos fornecidos pelo INSS ou outras 
fontes. Na falta deste, extrato bancário identificado com o valor 
do crédito do benefício; ou

c) Recibo de seguro Desemprego e do FGTS; ou Documentos 
de Rescisão do último contrato de trabalho, mesmo que tem-
porário. No caso de contrato em Carteira de Trabalho, anexar 
ainda as cópias da página de identificação. Serão considerados 
desempregados os candidatos que tendo estado empregados em 
algum momento, estiverem sem trabalho no período da inscrição;

4.3.3. Não serão considerados os documentos encaminhados 
por outro meio que não o estabelecido neste item, deste Edital;

4.3.4. A informação sobre o deferimento ou não do pedido 
de redução da taxa de inscrição, será enviada ao candidato, até 
o prazo final das inscrições, através do e-mail cadastrado quando 
de sua inscrição. O candidato que tiver a solicitação deferida 
deverá imprimir boleto com valor da taxa de inscrição reduzida, 
até a data de vencimento prevista;

4.3.5. O candidato que não efetivar a inscrição mediante 
o recolhimento do respectivo valor da taxa, reduzida ou plena, 
conforme o caso, terá o pedido de inscrição não confirmado;

4.3.6. Será eliminado do concurso público o candidato que, 
não atendendo, à época de sua inscrição, aos requisitos previstos 
no item 4.3.1 deste item, tenha obtido, com emprego de fraude 
ou qualquer outro meio que evidencie má fé, a redução de que 
trata a referida lei.

5. Da solicitação de atendimento especial
5.1. Caso necessite de condições especiais para se submeter 

às provas, o candidato deverá solicitá-las por escrito até 07 (sete) 
dias úteis antes da realização das provas. O candidato deverá 
preencher requerimento de condições especiais para realização 
das provas (Anexo 3) e protocolar, juntamente com cópia sim-
ples de laudo médico que ateste o tipo e o grau da deficiência/
necessidade, com expressa referência ao código correspondente 
da Classificação Internacional de Doença - no horário das 09:00 
às 12:00 horas e das 14:00 às 17:00 horas, na Divisão de Pla-
nejamento e Desenvolvimento da Diretoria Geral de Recursos 
Humanos - Prédio 3 da Reitoria - Campus da Unicamp - Cidade 
Universitária Zeferino Vaz - Barão Geraldo - Campinas;

5.2. A ausência dessas informações implica aceitação pelo 
candidato de realizar as provas em condições idênticas às dos 
demais candidatos;

5.3. A cópia do laudo médico não será devolvida;
5.4. Poderá ser concedido tempo adicional para a realização 

das provas, levando-se em conta o grau de dificuldade/necessi-
dade do candidato;

5.5. O tempo adicional previsto no item 5.4 não deverá 
ultrapassar 50% do tempo previsto para os demais candidatos, 
conforme avaliação realizada pela UNICAMP;

5.6. O atendimento às condições especiais para realização 
das provas ficará sujeito, por parte da UNICAMP, à análise da 
razoabilidade do solicitado.

6. Das provas
6.1. O concurso público constará das seguintes etapas:
Prova Escrita Objetiva (eliminatória e classificatória);
Prova Escrita Dissertativa (eliminatória e classificatória);
6.2. A Prova Escrita Objetiva e a Prova Escrita Dissertativa 

versarão sobre conteúdo programático constante no anexo 1 do 
presente edital;

6.3. A aplicação das etapas de provas poderá ocorrer em dias 
úteis, sábados e domingos.

6.4. A divulgação do dia, horário e local de realização das 
Provas Escrita Objetiva e Escrita Dissertativa, bem como a confir-
mação do dia de realização das provas, será no dia 20/04/2017 
no Diário Oficial do Estado e pela internet (www.dgrh.unicamp.
br). A data provável para a realização das provas escritas objetiva 
e escrita dissertativa será dia 04/06/2017. O cumprimento da data 
prevista dependerá da disponibilidade de locais adequados para 
a relização das provas;

6.5. A data, horário e local para entrega da documentação 
solicitada no item 2.1.4. bem como a data de resultado da 
análise da documentação pela Comissão Examinadora do Con-
curso Público, serão divulgados através do edital de resultado das 
provas escritas objetiva e dissertativa, a ser publicado em Diário 
Oficial do Estado e pela internet (www.dgrh.unicamp.br), com 
antecedência mínima de 5 (cinco) dias;

6.5.1. Caso o candidato não comprove a experiência profis-
sional solicitada no item 2.1.4. será considerado eliminado no 
Concurso Público na forma do item 6.11.4.

6.6. As questões da prova escrita objetiva serão do tipo 
múltipla escolha. O candidato deverá assinalar com caneta as res-
postas da prova escrita objetiva na Folha de Respostas, que será o 
único documento válido para correção da prova. O preenchimento 
da Folha de Respostas será de inteira responsabilidade do candi-
dato, que deverá proceder em conformidade com as instruções 
específicas contidas nos cadernos de questões;

6.7. A prova escrita dissertativa deve ser manuscrita, em letra 
legível e respondida com caneta;

6.8. As folhas do caderno de respostas não poderão ser 
assinadas, rubricadas, nem conter em outro local que não o apro-
priado, qualquer palavra ou marca que as identifique, sob pena 
de anulação das provas;

6.9. Os candidatos deverão comparecer ao local das provas 
com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos à hora estabele-
cida para seu início, munidos de lápis, caneta azul ou preta e bor-
racha, e somente será admitido às provas o candidato que exibir, 
no ato, documento de identidade original com foto. Não serão 
aceitos documentos ilegíveis, não identificáveis e ou danificados;

6.9.1. Não será admitido o ingresso de candidato no local 
de realização das provas após o horário fixado para o seu início;

6.10. É vedada a utilização de aparelhos celulares ou quais-
quer outros equipamentos eletrônicos não especificados neste 
edital, corretivo líquido, caneta marca texto, boné, chapéu, ou 
outros materiais estranhos à prova. A Unicamp fornecerá emba-
lagens nas quais o candidato deverá guardar o aparelho celular 
desligado. Ao entrar na sala de prova e receber a embalagem, o 
candidato deverá desligar imediatamente o aparelho celular e 
colocá-lo na embalagem. Os candidatos devem retirar os celulares 
das embalagens após saírem do prédio;

6.11. Será eliminado do concurso público o candidato que:
6.11.1. Agir com descortesia em relação aos examinadores e 

seus auxiliares ou autoridades presentes;
6.11.2. For surpreendido durante a realização das provas, 

comunicando-se com outro candidato, ou utilizando-se de livros, 
notas ou impressos não permitidos;

6.11.3. Deixar de atender a qualquer das convocações da 
Universidade;

6.11.4. O não comparecimento às provas ou ainda a não 
apresentação da documentação solicitada excluirá o candidato 
automaticamente do concurso público;

1.6. O salário inicial da função em disputa será de R$ 
6.368,58, correspondente ao Grupo III - referência 23 da Carreira 
de Profissionais de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão.

2. Requisitos
2.1. Obrigatórios:
2.1.1. Escolaridade: Graduação completa em Medicina, cuja 

comprovação será exigida quando da convocação para admissão;
2.1.2. Registro no respectivo Conselho de Classe e estar em 

dia com as anuidades, cuja comprovação será exigida quando da 
convocação para admissão;

2.1.3. Curso(s) de Aperfeiçoamento: Residência Médica com-
pleta em cirurgia pediátrica, reconhecida pelo MEC e/ou Espe-
cialização em cirurgia pediátrica, cuja comprovação será exigida 
quando da convocação para admissão;

2.1.4. Experiência Profissional: Experiência comprovada em 
Cirurgia Pediátrica, cuja comprovação deverá ser entregue no 
período a ser divulgado no Diário Oficial do Estado, juntamente 
com os resultados das provas Escrita Objetiva e Escrita Disser-
tativa;

2.1.4.1. Serão considerados para fins de comprovação de 
experiência profissional: Carteira de Trabalho e Previdência Social 
(cópias legíveis dos dados de identificação, foto e contratos de 
trabalho) e/ou Declaração de Empregador de modo a permitir 
a averiguação de veracidade e acuidade das informações. A 
declaração é obrigatória nos casos em que a nomenclatura da 
função na carteira de trabalho não estiver de forma clara que 
permita comprovar os requisitos de experiência, devendo neste 
caso serem especificadas as atividades desempenhadas. Não 
serão consideradas atividades de estágio;

2.1.5. Idiomas: Inglês para leitura e interpretação de texto;
2.1.6. Ser brasileiro nato ou naturalizado, ou cidadão Por-

tuguês a quem foi deferida a igualdade, nas condições previstas 
pelo Decreto Federal n. 70.436/72;

2.1.7. Ter completado 18 anos de idade na data da admissão;
2.1.8. Não ter sido demitido por justa causa da Universidade 

Estadual de Campinas;
2.1.9. Estar em dia com as obrigações eleitorais e militares, 

cuja comprovação deverá ser entregue em período a ser divul-
gado no Diário Oficial do Estado, quando da convocação para 
admissão;

2.1.10. Apresentar atestado de antecedentes criminais nega-
tivo, cuja comprovação deverá se dar pela apresentação de 
Certidão de Antecedentes Criminais emitida pelo Departamento 
de Polícia Federal; Atestado de Antecedentes Criminais emitido 
pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo e 
Atestado de Antecedentes Criminais emitido pelos Estados onde 
o candidato houver residido ou exercido cargo ou função pública 
nos últimos 5 (cinco) anos. O comprovante deverá ser expedido, 
no máximo, há 90 dias ou dentro do prazo de validade consigna-
do no documento e a sua comprovação deverá ser entregue em 
período a ser divulgado no Diário Oficial do Estado quando da 
convocação para admissão;

2.1.11. Gozar de boa saúde física e mental, estando apto 
para o exercício da função, sem qualquer restrição.

3. Das Atribuições da função
3.1. A descrição das atividades da função constam no anexo 

2 do presente edital.
4. Das Inscrições
4.1. On-line:
4.1.1. A inscrição on-line será efetuada via internet, no 

endereço eletrônico http://www.dgrh.unicamp.br, e solicitada no 
período entre 08:00 horas do dia 06/03/2017 e 17:00 horas do dia 
20/03/2017, observado o horário de Brasília/DF;

4.1.2. A Diretoria Geral de Recursos Humanos não se respon-
sabilizará por solicitação de inscrição não recebida por motivos de 
ordem técnica dos computadores, falhas na comunicação, conges-
tionamento das linhas de comunicação, bem como outros fatores 
de ordem técnica que impossibilitem as transferências de dados;

4.1.3. O candidato deverá obrigatoriamente preencher a 
ficha de solicitação de inscrição e o currículo on-line disponíveis 
no momento da inscrição. As informações prestadas serão de 
inteira responsabilidade do candidato;

4.1.4. O boleto bancário estará disponível para impressão e 
pagamento da taxa de inscrição, no valor de R$ 110,00, após a 
conclusão do preenchimento da ficha de solicitação de inscrição 
e currículo on-line. O pagamento deverá ser efetuado até o 
primeiro dia útil subsequente ao último dia do período destinado 
ao recebimento de inscrição via internet, indicado no item 4.1.1 
deste item;

4.1.4.1. As inscrições somente serão consideradas aceitas 
após a confirmação, pelo Banco, do pagamento referente à taxa 
de inscrição;

4.1.4.2. Em hipótese alguma haverá restituição da taxa de 
inscrição, bem como isenção total do pagamento;

4.1.5. A confirmação de inscrição será publicada no Diário 
Oficial do Estado em 20/04/2017;

4.1.6. Antes de efetuar a sua inscrição, o candidato deverá 
conhecer o edital de abertura de inscrições e certificar-se de que 
preenche todos os requisitos exigidos. Uma vez efetivada a inscri-
ção, não será permitida em hipótese alguma alterações das infor-
mações prestadas, bem como de função e/ou do edital disponível;

4.1.7. O candidato deverá declarar, na solicitação de inscrição 
via internet, que está ciente das condições exigidas no presente 
edital. A inscrição do candidato implicará no conhecimento e 
na tácita aceitação das normas e condições estabelecidas neste 
Edital, em relação às quais não poderá alegar qualquer espécie 
de desconhecimento;

4.1.8. É vedada a inscrição condicional, extemporânea, via 
postal, via fax ou via correio eletrônico;

4.1.9. É vedada a transferência de valor pago a título de 
taxa para terceiros, assim como a transferência da inscrição para 
outrem ou para outro Concurso Público;

4.1.10. Para efetuar a inscrição, é imprescindível o número de 
Cadastro de Pessoa Física (CPF) do candidato;

4.1.10.1. O candidato que não possuir CPF deverá solicitá-
-lo nos postos credenciados, localizados nas agências bancárias, 
Correios e Telégrafos e na Receita Federal, em tempo hábil, isto é, 
de forma que consiga obter o respectivo número antes do término 
do período de inscrição;

4.1.10.2. Terá sua inscrição cancelada e será automaticamen-
te eliminado do concurso público o candidato que usar o CPF de 
terceiro para realizar a sua inscrição;

4.1.11. O comprovante de inscrição deverá ser mantido 
em poder do candidato e apresentado, se necessário e quando 
solicitado;

4.2. Disponibilização para acesso à inscrição on-line:
4.2.1 A UNICAMP disponibilizará um posto de atendimento 

para a realização da inscrição, on-line, para os candidatos que não 
possuem acesso à internet, nos dias 06/03/2017 a 20/03/2017, 
exceto sábados, domingos e feriados, das 09:00 às 12:00 horas e 
das 14:00 às 16:00 horas no seguinte local:

Recursos Humanos do HOSPITAL DA MULHER - PROF. DR. 
JOSÉ ARISTODEMO PINOTTI - CAISM/Unicamp, à Rua Alexander 
Fleming, 101 - Campus da Unicamp - Cidade Universitária "Zefe-
rino Vaz" - Barão Geraldo - Campinas/SP

O Candidato deverá apresentar-se ao posto de atendimento 
munido do Documento de Identidade e do Cadastro de Pessoa 
Física (CPF);

4.3. Redução parcial da taxa de inscrição:
4.3.1. Amparado pela Lei Estadual nº 12.782, de 20.12.2007, 

o candidato terá direito à redução de 50% (cinquenta por cento) 
do valor do pagamento da taxa de inscrição, desde que CUMULA-
TIVAMENTE atenda aos seguintes requisitos:

a) seja estudante regularmente matriculado em uma das 
séries do ensino fundamental ou médio, curso pré-vestibular, ou 
curso superior, em nível de graduação ou pós-graduação e

b) perceba remuneração mensal inferior a 02 (dois) salários 
mínimos, ou estiver desempregado;

4.3.2. O candidato que preencher as condições estabelecidas 
no item 4.3.1 deste edital deverá solicitar a redução do pagamen-
to da taxa de inscrição obedecendo aos seguintes procedimentos:

10.2. Na hipótese de superveniente incapacidade ou impedi-
mento de membro da Comissão Examinadora, a Diretoria Geral 
de Recursos Humanos, providenciará se necessária a substituição, 
qualquer que seja a fase do concurso público, sem prejuízo dos 
atos já praticados;

10.3. A Comissão Examinadora do concurso público está 
assim constituída:

Titulares: Jamil Pedro de Siqueira Caldas, Roseli Calil, Antonia 
Teresinha Tresoldi, Luiz Francisco Cintra Baccaro, Joao Renato 
Bennini Junior.

Suplentes: Abimael Aranha Netto, Monica Aparecida Pessoto.
11. Disposições Finais
11.1. A inscrição implicará no conhecimento das presentes 

instruções pelos candidatos e no compromisso tácito de aceitação 
das condições do concurso público, tais como aqui se acham 
estabelecidas;

11.2. O resultado final das provas será publicado no Diário 
Oficial do Estado;

11.3. O concurso público terá validade de 01 (um) ano a 
contar da data de publicação do edital de homologação em Diário 
Oficial do Estado, podendo ser prorrogado por igual período;

11.4. O candidato deverá manter atualizado seu endereço 
junto à Divisão de Planejamento e Desenvolvimento da Diretoria 
Geral de Recursos Humanos. São de inteira responsabilidade 
do candidato prejuízos decorrentes da não atualização do seu 
endereço;

11.5. A UNICAMP não se responsabiliza por eventuais preju-
ízos ao candidato decorrentes de:

a) endereço não atualizado;
b) endereço de difícil acesso;
c) correspondência devolvida pela ECT por razões diversas de 

fornecimento e/ou endereço errado do candidato;
d) correspondência recebida por terceiros;
11.6. Os candidatos não classificados deverão requerer a 

devolução dos documentos apresentados no prazo de 30 (trinta) 
dias a contar da data da publicação da homologação do referido 
concurso público, findo o qual serão inutilizados;

11.7. A não comprovação ou a inexatidão no atendimento 
do disposto no presente edital, no prazo estabelecido, eliminará o 
candidato do concurso público;

11.8. Os itens deste edital poderão sofrer eventuais alte-
rações, atualizações ou acréscimos enquanto não consumada 
a providência ou evento que lhes disser respeito, até a data de 
convocação para a etapa correspondente, circunstância que será 
mencionada em Edital a ser publicado;

11.9. Todos os atos e editais referentes a este concurso 
público serão divulgados no Diário Oficial do Estado e no site 
www.dgrh.unicamp.br.

ANEXO 1
PROGRAMA E REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
PROGRAMA:
1) Infra-estrutura para o atendimento neonatal; 2) Identi-

ficação de risco perinatal e Terminologia perinatal; 3) Cuidados 
ao recém-nascido na sala de parto - reanimação neonatal; 4) 
Transporte do recém-nascido; 5) Classificação do recém-nascido e 
Indicadores de risco neonatal; 6) Cuidados com o recém-nascido 
de baixo risco e de alto risco; 7) Aleitamento materno e Nutrição 
do recém-nascido de termo; 8) Hiperbilirrubinemia neonatal; 9) 
Distúrbios metabólicos; 10) Manejo de líquidos e eletrolíticos 
no período neonatal; 11) Dor no recém-nascido: manejo e ava-
liação; 12) Distúrbios respiratórios e Reposição de surfactante; 
13) Abordagem ventilatória do recém-nascido com insuficiência 
respiratória; 14) Suporte hemodinâmico no período neonatal e 
Choque; 15) Problemas cardiovasculares e Persistência do canal 
arterial; 16) Problemas renais e insuficiência renal aguda e crôni-
ca; 17) Suporte nutricional e alimentação do pré-termo - enteral 
e parenteral; 18) Diagnóstico por imagem no período neonatal; 
19) Problemas neurológicos e neurocirúrgicos; 20) Problemas 
genéticos; 21) Infecções no recém-nascido e Prevenção e controle 
das infecções hospitalares em unidades neonatais; 22) Problemas 
hematológicos e hemocomponentes usados no RN; 23) Triagem 
neonatal; 24) Problemas auditivos no recém-nascido; 25) Proble-
mas oftalmológicos no recém-nascido; 26) Problemas ortopédicos 
no recém-nascido; 27) Emergências e afecções cirúrgicas no 
recém-nascido; 28) Dilemas éticos no período neonatal; 29) Aten-
ção humanizada ao recém-nascido de baixo peso; 30) Seguimento 
do recém-nascido de risco.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:
1- Almeida MFB, Guinsburg R. Reanimação do recém-

-nascido = 34 semanas: Diretrizes 2016 da Sociedade Brasileira 
de Pediatria. Texto na Internet. Disponível em: http://www.
sbp.com.br/reanimacao/wp-content/uploads/2016/01/Diretrizes-
SBPReanimacaoRNMaior34semanas26jan2016.pdf. 2- Almeida 
MFB, Guinsburg R. Reanimação do prematuro \<34 semanas: 
Diretrizes 2016 da Sociedade Brasileira de Pediatria. Texto na 
Internet. Disponível em: http://www.sbp.com.br/reanimacao/wp-
-content/uploads/2016/01/DiretrizesSBPReanimacaoPrematuro-
Menor34semanas26jan2016.pdf. 3-Fletcher MA, MacDonald MG 
(eds): Avery´s Neonatology: Pathophysiology and Management of 
the Newborn. 7th ed. Philadelphia: Wolthers Kluwer, 2015. 4-Car-
valho WB, Johnston C. Manual de Ventilação pulmonar mecânica 
em pediatria e neonatologia. 1ª ed. Rio de Janeiro: Ed. Atheneu, 
2012. 5- Martin RJ, Fanaroff AA, Walsh MC. Fanaroff and Martin's 
neonatal-perinatal medicine-diseases of the fetus and Infant. 
10th ed. Elsevier, 2014. 6- Carvalho WB, Souza N. Emergência e 
terapia intensiva pediátrica. 3ª ed. Rio de Janeiro: Atheneu, 2014. 
7-Ministério da Saúde: Atenção humanizada ao recém-nascido 
de baixo peso - Método Canguru. 2ª Ed. Brasília: Ministério da 
Saúde, 2011. 8-Wilson CB, Nizet V. Remington and Klein´s Infec-
tious diseases of the fetus and newborn. 8th Ed. Philadelphia: 
Saunders, 2014. 9-Documentos Científicos da SBP da área de 
neonatologia. Texto na Internet. Disponível em: http://www.sbp.
com.br/departamentos-cientificos/neonatologia. 10- Segre CAM, 
Costa HP, Lippi HG. Perinatologia – fundamentos e prática. 3ª. Ed. 
São Paulo: Sarvier, 2015.

ANEXO 2
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
Prestar assistência médica ao paciente/cliente. Implementar 

ações para a promoção da saúde (prevenção, proteção e reabili-
tação). Coordenar, auditar e realizar sindicâncias em programas 
e serviços em saúde. Elaborar documentos médicos. Realizar 
técnicas e procedimentos de acordo com sua especialidade. 
Difundir conhecimentos médicos. Analisar e executar atividades 
inerentes à sua função.

 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
DIRETORIA GERAL DE RECURSOS HUMANOS
EDITAL ABERTURA nº 7/2017
A Diretoria Geral de Recursos Humanos da Universidade 

Estadual de Campinas - UNICAMP, por intermédio da Divisão 
de Planejamento e Desenvolvimento, torna pública a abertura 
de inscrições ao Concurso Público para a função de MÉDICO 
CIRURGIÃO PEDIÁTRICO, pela Carreira de Profissionais de Apoio 
ao Ensino, Pesquisa e Extensão.

1. Instruções Especiais
1.1 - O Concurso Público destina-se ao preenchimento de 

01 vaga para a função de MÉDICO CIRURGIÃO PEDIÁTRICO para 
atuar junto à(ao) HOSPITAL DA MULHER PROF.DR.JOSE ARISTO-
DEMO PINOTTI - CAISM, bem como as que porventura vierem a 
surgir durante o seu prazo de validade na UNICAMP.

1.2. Em virtude do número de vagas, não se aplicam ao 
presente concurso público os dispositivos da lei Complementar 
683/92.

1.3. O número de vagas pode apresentar alteração, por 
motivos supervenientes, durante o prazo de validade do concurso 
público.

1.4. A admissão na função será regida pelo Estatuto dos 
Servidores da Universidade (ESUNICAMP).

1.5. A jornada de trabalho será de 24 horas semanais, poden-
do variar para os períodos diurno, noturno, misto, na forma de 
revezamento ou escala de serviços.

Clecio
Realce
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8.7. As respostas dos recursos estarão a disposição do recor-
rente na Divisão de Planejamento e Desenvolvimento da Diretoria 
Geral de Recursos Humanos - Prédio 3 da Reitoria - Campus da 
Unicamp - Cidade Universitária Zeferino Vaz - Barão Geraldo - 
Campinas/SP;

8.7.1. O recorrente que desejar obter cópia da resposta de 
seu recurso, deverá solicitá-la por escrito. A solicitação deverá 
ser protocolada no horário das 09:00 às 12:00 horas e das 14:00 
às 17:00 horas, na Divisão de Planejamento e Desenvolvimento 
da Diretoria Geral de Recursos Humanos - Prédio 3 da Reitoria - 
Campus da Unicamp - Cidade Universitária Zeferino Vaz - Barão 
Geraldo - Campinas;

8.8. Se da análise dos recursos contra a prova escrita objetiva 
e ou escrita dissertativa e ou prática resultar anulação de questão, 
os pontos a ela correspondentes serão atribuídos a todos os can-
didatos presentes, independentemente da formulação de recurso.

9. Da convocação e admissão
9.1. A convocação obedecerá à rigorosa ordem de classifi-

cação. Os candidatos serão convocados através de edital a ser 
publicado no Diário Oficial do Estado;

9.2. O candidato deverá atender aos requisitos dos itens 
2.1.1, 2.1.4, 2.1.5, 2.1.6, 2.1.7, 2.1.8 , deste edital, apresentan-
do os comprovantes das condições ali estabelecidas e demais 
documentos necessários, conforme relação a ser entregue ao 
candidato quando da convocação;

9.2.1. Para comprovação do item 2.1.9 do edital o candidato 
deverá se submeter a exame médico pré-admissional, a ser rea-
lizado pela UNICAMP em data a ser oportunamente agendada;

9.3. O não atendimento à convocação e/ou a inexatidão ou 
irregularidade da comprovação do disposto nos itens 9.2 e 9.2.1 
deste edital eliminará o candidato do concurso público;

9.4. O candidato será considerado desistente e excluído 
tacitamente deste Concurso Público quando não comparecer às 
convocações na data estabelecida ou manifestar sua desistência 
por escrito;

9.5. Será excluído do certame o candidato que, ao ser 
convocado, não aceitar ser admitido na unidade indicada pela 
UNICAMP;

9.6. O candidato não deverá ocupar cargos públicos ou rece-
ber proventos de aposentadoria, ressalvados os cargos acumulá-
veis previstos no Artigo 37, inciso XVI da Constituição Federal e 
Decreto Estadual n.41.915/97;

9.7. A admissão para a função dar-se-á nos termos do 
Estatuto dos Servidores da Universidade (ESUNICAMP). O can-
didato admitido deverá cumprir estágio probatório referente a 
um período de 03 (três) anos de efetivo exercício, durante o qual 
será submetido à avaliação especial de desempenho, nos termos 
da legislação aplicável à UNICAMP. Passado o período do estágio 
probatório e tendo sido considerado apto, o admitido passará 
a gozar da estabilidade prevista no Artigo 41, parágrafo 4º da 
Constituição Federal;

9.8. O candidato terá 30 (trinta) dias a partir da publicação 
de sua admissão no Diário Oficial do Estado para entrar em 
exercício. O não atendimento do prazo será considerado como 
desistência da função por parte do candidato.

10. Da Comissão Examinadora
10.1. Compete à Comissão Examinadora processar o cer-

tame, cabendo indicar as matérias sobre as quais versarão as 
provas, formular as questões, realizar as provas escritas, emitir 
julgamentos mediante atribuição de notas, analisar documenta-
ções e apreciar os recursos eventualmente interpostos;

10.2. Na hipótese de superveniente incapacidade ou impedi-
mento de membro da Comissão Examinadora, a Diretoria Geral 
de Recursos Humanos, providenciará se necessária a substituição, 
qualquer que seja a fase do concurso público, sem prejuízo dos 
atos já praticados;

10.3. A Comissão Examinadora do concurso público está 
assim constituída:

Titulares: Giorgio Basilici, Dailto Silva, Alexandre Campane 
Vidal, Rosane Palissari, Wagner da Silva Amaral.

Suplentes: Claudenete Vieira Leal, Fresia Soledad Ricardi 
Torres Branco.

11. Disposições Finais
11.1. A inscrição implicará no conhecimento das presentes 

instruções pelos candidatos e no compromisso tácito de aceitação 
das condições do concurso público, tais como aqui se acham 
estabelecidas;

11.2. O resultado final das provas será publicado no Diário 
Oficial do Estado;

11.3. O concurso público terá validade de 01 (um) ano a 
contar da data de publicação do edital de homologação em Diário 
Oficial do Estado, podendo ser prorrogado por igual período;

11.4. O candidato deverá manter atualizado seu endereço 
junto à Divisão de Planejamento e Desenvolvimento da Diretoria 
Geral de Recursos Humanos. São de inteira responsabilidade 
do candidato prejuízos decorrentes da não atualização do seu 
endereço;

11.5. A UNICAMP não se responsabiliza por eventuais preju-
ízos ao candidato decorrentes de:

a) endereço não atualizado;
b) endereço de difícil acesso;
c) correspondência devolvida pela ECT por razões diversas de 

fornecimento e/ou endereço errado do candidato;
d) correspondência recebida por terceiros;
11.6. A não comprovação ou a inexatidão no atendimento 

do disposto no presente edital, no prazo estabelecido, eliminará o 
candidato do concurso público;

11.7. Os itens deste edital poderão sofrer eventuais alte-
rações, atualizações ou acréscimos enquanto não consumada 
a providência ou evento que lhes disser respeito, até a data de 
convocação para a etapa correspondente, circunstância que será 
mencionada em Edital a ser publicado;

11.8. Todos os atos e editais referentes a este concurso 
público serão divulgados no Diário Oficial do Estado e no site 
www.dgrh.unicamp.br.

ANEXO 1
PROGRAMA E REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
PROGRAMA:
1) Tipos de Rochas;
2) Principais grupos de Minerais;
3) Descrição de aspectos macroscópicos de rochas;
4) Noções básicas de microscopia ótica;
5) Métodos de preparação de rochas e minerais para análise 

petrográfica e química;
6) Métodos e procedimentos de confecção de lâminas de 

rochas e minerais.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:
1. DANA, James D.. Manual de mineralogia. Rio de Janeiro: 

Ao Livro Técnico, 1969-70. 2 v. Tradução de: Rui Ribeiro Franco.
2.DEER, William Alexander. Minerais constituintes das rochas: 

uma introdução. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, [1981]. 
558p., il. Coautoria de Robert Andrew Howie, J. Zussman

3. ERNST, Wallace Gary. Minerais e rochas. São Paulo, SP: 
Edgard Blucher, 1971. 162p.

4. LEINZ, Viktor. Geologia geral. 13. ed. São Paulo: Nacional, 
1998. 399 p. Coautoria de: Sergio Estanislau do Amaral.

ANEXO 2
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
Planejar, preparar e executar ensaios para as mais diversas 

áreas de pesquisa e desenvolvimento. Analisar resultados de 
ensaios. Participar do desenvolvimento de métodos, produtos 
e processos. Supervisionar operação de processos e operações 
unitárias de laboratório e de produção. Operar máquinas e/
ou equipamentos e instalações produtivas, em conformidade 
com normas de qualidade, de boas práticas de manufatura, de 
biossegurança e controle do meio-ambiente. Interpretar manuais, 
elaborar documentação técnica rotineira e de registros legais. 
Ministrar programas de ações educativas e prestar assistência 
técnica. Exercer atividades auxiliares de difusão de pesquisa e 
desenvolvimento.

5.5. O tempo adicional previsto no item 5.4 não deverá 
ultrapassar 50% do tempo previsto para os demais candidatos, 
conforme avaliação realizada pela UNICAMP;

5.6. O atendimento às condições especiais para realização 
das provas ficará sujeito, por parte da UNICAMP, à análise da 
razoabilidade do solicitado.

6. Das provas
6.1. O concurso público constará das seguintes etapas:
Prova Escrita Objetiva (eliminatória e classificatória);
Prova Escrita Dissertativa (eliminatória e classificatória);
Prova Prática (eliminatória e classificatória);
6.2. A Prova Escrita Objetiva e a Prova Escrita Dissertativa e 

a Prova Prática versarão sobre conteúdo programático constante 
no anexo 1 do presente edital;

6.3. A aplicação das etapas de provas poderá ocorrer em dias 
úteis, sábados e domingos.

6.4. A divulgação do dia, horário e local de realização das 
Provas Escrita Objetiva e Escrita Dissertativa, bem como a confir-
mação do dia de realização das provas, será no dia 20/04/2017 
no Diário Oficial do Estado e pela internet (www.dgrh.unicamp.
br). A data provável para a realização das provas escritas objetiva 
e escrita dissertativa será dia 04/06/2017. O cumprimento da data 
prevista dependerá da disponibilidade de locais adequados para 
a relização das provas;

6.5. A data, horário e local de realização da prova prática, 
bem como a data de resultado serão divulgados através do edital 
de resultado das provas escritas objetiva e dissertativa, a ser 
publicado em Diário Oficial do Estado e pela internet (www.dgrh.
unicamp.br), com antecedência mínima de 5 (cinco) dias;

6.6. As questões da prova escrita objetiva serão do tipo 
múltipla escolha. O candidato deverá assinalar com caneta as res-
postas da prova escrita objetiva na Folha de Respostas, que será o 
único documento válido para correção da prova. O preenchimento 
da Folha de Respostas será de inteira responsabilidade do candi-
dato, que deverá proceder em conformidade com as instruções 
específicas contidas nos cadernos de questões;

6.7. A prova escrita dissertativa deve ser manuscrita, em letra 
legível e respondida com caneta;

6.8. A prova prática será pontuada mediante aferição do 
conhecimento prático da atividade, conforme conteúdo progra-
mático constante do Anexo 1 deste Edital;

6.9. As folhas do caderno de respostas não poderão ser 
assinadas, rubricadas, nem conter em outro local que não o apro-
priado, qualquer palavra ou marca que as identifique, sob pena 
de anulação das provas;

6.10. Os candidatos deverão comparecer ao local das provas 
com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos à hora estabele-
cida para seu início, munidos de lápis, caneta azul ou preta e bor-
racha, e somente será admitido às provas o candidato que exibir, 
no ato, documento de identidade original com foto. Não serão 
aceitos documentos ilegíveis, não identificáveis e ou danificados;

6.10.1. Não será admitido o ingresso de candidato no local 
de realização das provas após o horário fixado para o seu início;

6.11. É vedada a utilização de aparelhos celulares ou quais-
quer outros equipamentos eletrônicos não especificados neste 
edital, corretivo líquido, caneta marca texto, boné, chapéu, ou 
outros materiais estranhos à prova. A Unicamp fornecerá emba-
lagens nas quais o candidato deverá guardar o aparelho celular 
desligado. Ao entrar na sala de prova e receber a embalagem, o 
candidato deverá desligar imediatamente o aparelho celular e 
colocá-lo na embalagem. Os candidatos devem retirar os celulares 
das embalagens após saírem do prédio;

6.12. Será eliminado do concurso público o candidato que:
6.12.1. Agir com descortesia em relação aos examinadores e 

seus auxiliares ou autoridades presentes;
6.12.2. For surpreendido durante a realização das provas, 

comunicando-se com outro candidato, ou utilizando-se de livros, 
notas ou impressos não permitidos;

6.12.3. Deixar de atender a qualquer das convocações da 
Universidade;

6.12.4. O não comparecimento às provas ou ainda a não 
apresentação da documentação solicitada excluirá o candidato 
automaticamente do concurso público;

6. 13. Não haverá segunda chamada para nenhuma das pro-
vas ou entrega da documentação, seja qual for o motivo alegado;

6.14. Não serão dadas, por telefone, informações a respeito 
de datas, de locais e de horário de realização das provas. O candi-
dato deverá observar rigorosamente os editais e os comunicados 
a serem divulgados na forma dos itens 6.4.e 6.5

7. Do Julgamento, Habilitação e Classificação
7.1. A Prova Escrita Objetiva e a Prova Escrita Dissertativa e 

a Prova Prática serão avaliadas na escala de 0 (zero) a 10 (dez) 
pontos e somente será considerado habilitado o candidato que 
obtiver nota igual ou superior a 6 (seis) na Prova Escrita Objetiva 
e 6 (seis) na Prova Escrita Dissertativa e 6 (seis) na Prova Prática 
observando a seguinte escala:

Prova Escrita Objetiva - peso 1 (um);
Prova Escrita Dissertativa - peso 1 (um);
Prova Prática - peso 4 (quatro);
7.2. A prova escrita dissertativa será aplicada no mesmo 

dia da prova escrita objetiva a todos os candidatos que tiveram 
suas inscrições confirmadas, mas somente serão corrigidas as dos 
candidatos habilitados na prova escrita objetiva na forma do item 
7.1. As duas provas deverão ser realizadas no tempo máximo de 
04 (quatro) horas;

7.3. A prova prática será realizada para todos os candidatos 
habilitados na prova escrita dissertativa;

7.4. A nota final será a média ponderada dos pontos obtidos 
na Prova Escrita Objetiva e a Prova Escrita Dissertativa e a Prova 
Prática;

7.5. Os candidatos habilitados serão classificados de acordo 
com a nota final;

7.6. Em caso de igualdade de nota final, terá preferência, 
sucessivamente:

a) o candidato com idade mais elevada, considerando os can-
didatos com idade igual ou superior a sessenta anos, conforme 
parágrafo único do artigo 27 do Estatuto do Idoso;

b) obtiver maior nota na Prova Prática;
c) persistindo o empate, terá preferência sucessivamente o 

candidato mais velho.
8. Dos Recursos
8.1. Terá o candidato até 2 (dois) dias para a interposição de 

recursos, tendo como termo inicial o primeiro dia útil subseqüente 
à aplicação das provas ou a divulgação de resultados e gabarito 
da prova escrita objetiva;

8.2. A matéria do recurso será restrita à alegação de irregula-
ridade insanável ou de preterição de formalidade essencial e não 
terá efeito suspensivo;

8.3. O candidato deverá preencher em 2 (duas) vias o formu-
lário de recurso disponível no site www.dgrh.unicamp.br devendo 
utilizar 1 (um) formulário para cada questão. Formulários conten-
do mais de 1 (uma) questão não serão aceitos;

8.4. O recurso será dirigido à Diretoria Geral de Recursos 
Humanos devendo ser protocolado no horário das 09:00 às 12:00 
horas e das 14:00 às 17:00 horas, na Divisão de Planejamento 
e Desenvolvimento da Diretoria Geral de Recursos Humanos - 
Prédio 3 da Reitoria - Campus da Unicamp - Cidade Universitária 
Zeferino Vaz - Barão Geraldo - Campinas/SP, contendo os funda-
mentos da pretensão;

8.4.1. Não serão aceitos recursos interpostos pelos Correios, 
por meio de fax, por email ou por qualquer outro meio além no 
previsto neste edital;

8.5. Admitido o recurso, será encaminhado à Comissão 
Examinadora, quando a ela pertinente, que deverá proferir mani-
festação fundamentada sobre o assunto, decidindo pela reforma 
ou manutenção do ato recorrido, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 
que será publicada em Diário Oficial do Estado e no site:www.
dgrh.unicamp.br;

8.6. Não serão aceitos, sob hipótese alguma, pedidos de 
revisão ou vista de prova, bem como arredondamento de médias, 
em quaisquer fases do concurso público;

4.1.3. O candidato deverá obrigatoriamente preencher a 
ficha de solicitação de inscrição e o currículo on-line disponíveis 
no momento da inscrição. As informações prestadas serão de 
inteira responsabilidade do candidato;

4.1.4. O boleto bancário estará disponível para impressão 
e pagamento da taxa de inscrição, no valor de R$ 80,00, após a 
conclusão do preenchimento da ficha de solicitação de inscrição 
e currículo on-line. O pagamento deverá ser efetuado até o 
primeiro dia útil subsequente ao último dia do período destinado 
ao recebimento de inscrição via internet, indicado no item 4.1.1 
deste item;

4.1.4.1. As inscrições somente serão consideradas aceitas 
após a confirmação, pelo Banco, do pagamento referente à taxa 
de inscrição;

4.1.4.2. Em hipótese alguma haverá restituição da taxa de 
inscrição, bem como isenção total do pagamento;

4.1.5. A confirmação de inscrição será publicada no Diário 
Oficial do Estado em 20/04/2017;

4.1.6. Antes de efetuar a sua inscrição, o candidato deverá 
conhecer o edital de abertura de inscrições e certificar-se de que 
preenche todos os requisitos exigidos. Uma vez efetivada a inscri-
ção, não será permitida em hipótese alguma alterações das infor-
mações prestadas, bem como de função e/ou do edital disponível;

4.1.7. O candidato deverá declarar, na solicitação de inscrição 
via internet, que está ciente das condições exigidas no presente 
edital. A inscrição do candidato implicará no conhecimento e 
na tácita aceitação das normas e condições estabelecidas neste 
Edital, em relação às quais não poderá alegar qualquer espécie 
de desconhecimento;

4.1.8. É vedada a inscrição condicional, extemporânea, via 
postal, via fax ou via correio eletrônico;

4.1.9. É vedada a transferência de valor pago a título de 
taxa para terceiros, assim como a transferência da inscrição para 
outrem ou para outro Concurso Público;

4.1.10. Para efetuar a inscrição, é imprescindível o número de 
Cadastro de Pessoa Física (CPF) do candidato;

4.1.10.1. O candidato que não possuir CPF deverá solicitá-
-lo nos postos credenciados, localizados nas agências bancárias, 
Correios e Telégrafos e na Receita Federal, em tempo hábil, isto é, 
de forma que consiga obter o respectivo número antes do término 
do período de inscrição;

4.1.10.2. Terá sua inscrição cancelada e será automaticamen-
te eliminado do concurso público o candidato que usar o CPF de 
terceiro para realizar a sua inscrição;

4.1.11. O comprovante de inscrição deverá ser mantido 
em poder do candidato e apresentado, se necessário e quando 
solicitado;

4.2. Disponibilização para acesso à inscrição on-line:
4.2.1 A UNICAMP disponibilizará um posto de atendimento 

para a realização da inscrição, on-line, para os candidatos que não 
possuem acesso à internet, nos dias 06/03/2017 a 20/03/2017, 
exceto sábados, domingos e feriados, das 09:00 às 12:00 horas e 
das 14:00 às 16:00 horas no seguinte local:

Seção Administrativa, sala 24, do Instituto de Geociências, 
situado na Cidade Universitária "Zeferino Vaz", Barão Geraldo. 
Endereço: Rua João Pandiá Calógeras, nº 51, Cidade Universitária 
- Barão Geraldo - CEP: 13083-870 – Campinas - SP.

O Candidato deverá apresentar-se ao posto de atendimento 
munido do Documento de Identidade e do Cadastro de Pessoa 
Física (CPF);

4.3. Redução parcial da taxa de inscrição:
4.3.1. Amparado pela Lei Estadual nº 12.782, de 20.12.2007, 

o candidato terá direito à redução de 50% (cinquenta por cento) 
do valor do pagamento da taxa de inscrição, desde que CUMULA-
TIVAMENTE atenda aos seguintes requisitos:

a) seja estudante regularmente matriculado em uma das 
séries do ensino fundamental ou médio, curso pré-vestibular, ou 
curso superior, em nível de graduação ou pós-graduação e

b) perceba remuneração mensal inferior a 02 (dois) salários 
mínimos, ou estiver desempregado;

4.3.2. O candidato que preencher as condições estabelecidas 
no item 4.3.1 deste edital deverá solicitar a redução do pagamen-
to da taxa de inscrição obedecendo aos seguintes procedimentos:

4.3.2.1. Realizar a inscrição no endereço eletrônico previsto 
no item 4.1.1 e 4.1.3;

4.3.2.2. Preencher total e corretamente em 2 (duas) vias o 
formulário de requerimento de solicitação de redução de taxa de 
inscrição disponível no site www.dgrh.unicamp.br;

4.3.2.3. Imprimir o comprovante de inscrição e o requeri-
mento de solicitação de redução da taxa de inscrição e protocolar 
nos dias 06/03/2017 a 20/03/2017, exceto sábados, domingos e 
feriados , das 09:00 às 12:00 horas e das 14:00 às 17:00 horas, 
na Divisão de Planejamento e Desenvolvimento da Diretoria 
Geral de Recursos Humanos - Prédio 3 da Reitoria - Campus da 
Unicamp - Cidade Universitária Zeferino Vaz - Barão Geraldo - 
Campinas, juntamente com cópias comprobatórias dos seguintes 
documentos:

a) certidão ou declaração expedida por instituição de ensino 
público ou privada, comprovando a sua condição estudantil; ou 
carteira de identidade estudantil ou documento similar, expedido 
por instituição de ensino público ou privado, ou por entidade de 
representação estudantil; e

b) comprovante de renda especificando perceber remune-
ração mensal inferior a 02 (dois) salários mínimos comprovados 
através de Contracheque ou Recibo de Pagamento por serviços 
prestados ou Envelope de Pagamento ou Declaração do empre-
gador; ou Extrato de Rendimentos fornecidos pelo INSS ou outras 
fontes. Na falta deste, extrato bancário identificado com o valor 
do crédito do benefício; ou

c) Recibo de seguro Desemprego e do FGTS; ou Documentos 
de Rescisão do último contrato de trabalho, mesmo que tem-
porário. No caso de contrato em Carteira de Trabalho, anexar 
ainda as cópias da página de identificação. Serão considerados 
desempregados os candidatos que tendo estado empregados em 
algum momento, estiverem sem trabalho no período da inscrição;

4.3.3. Não serão considerados os documentos encaminhados 
por outro meio que não o estabelecido neste item, deste Edital;

4.3.4. A informação sobre o deferimento ou não do pedido 
de redução da taxa de inscrição, será enviada ao candidato, até 
o prazo final das inscrições, através do e-mail cadastrado quando 
de sua inscrição. O candidato que tiver a solicitação deferida 
deverá imprimir boleto com valor da taxa de inscrição reduzida, 
até a data de vencimento prevista;

4.3.5. O candidato que não efetivar a inscrição mediante 
o recolhimento do respectivo valor da taxa, reduzida ou plena, 
conforme o caso, terá o pedido de inscrição não confirmado;

4.3.6. Será eliminado do concurso público o candidato que, 
não atendendo, à época de sua inscrição, aos requisitos previstos 
no item 4.3.1 deste item, tenha obtido, com emprego de fraude 
ou qualquer outro meio que evidencie má fé, a redução de que 
trata a referida lei.

5. Da solicitação de atendimento especial
5.1. Caso necessite de condições especiais para se submeter 

às provas, o candidato deverá solicitá-las por escrito até 07 (sete) 
dias úteis antes da realização das provas. O candidato deverá 
preencher requerimento de condições especiais para realização 
das provas (Anexo 3) e protocolar, juntamente com cópia sim-
ples de laudo médico que ateste o tipo e o grau da deficiência/
necessidade, com expressa referência ao código correspondente 
da Classificação Internacional de Doença - no horário das 09:00 
às 12:00 horas e das 14:00 às 17:00 horas, na Divisão de Pla-
nejamento e Desenvolvimento da Diretoria Geral de Recursos 
Humanos - Prédio 3 da Reitoria - Campus da Unicamp - Cidade 
Universitária Zeferino Vaz - Barão Geraldo - Campinas;

5.2. A ausência dessas informações implica aceitação pelo 
candidato de realizar as provas em condições idênticas às dos 
demais candidatos;

5.3. A cópia do laudo médico não será devolvida;
5.4. Poderá ser concedido tempo adicional para a realização 

das provas, levando-se em conta o grau de dificuldade/necessi-
dade do candidato;

11.3. O concurso público terá validade de 01 (um) ano a 
contar da data de publicação do edital de homologação em Diário 
Oficial do Estado, podendo ser prorrogado por igual período;

11.4. O candidato deverá manter atualizado seu endereço 
junto à Divisão de Planejamento e Desenvolvimento da Diretoria 
Geral de Recursos Humanos. São de inteira responsabilidade 
do candidato prejuízos decorrentes da não atualização do seu 
endereço;

11.5. A UNICAMP não se responsabiliza por eventuais preju-
ízos ao candidato decorrentes de:

a) endereço não atualizado;
b) endereço de difícil acesso;
c) correspondência devolvida pela ECT por razões diversas de 

fornecimento e/ou endereço errado do candidato;
d) correspondência recebida por terceiros;
11.6. Os candidatos não classificados deverão requerer a 

devolução dos documentos apresentados no prazo de 30 (trinta) 
dias a contar da data da publicação da homologação do referido 
concurso público, findo o qual serão inutilizados;

11.7. A não comprovação ou a inexatidão no atendimento 
do disposto no presente edital, no prazo estabelecido, eliminará o 
candidato do concurso público;

11.8. Os itens deste edital poderão sofrer eventuais alte-
rações, atualizações ou acréscimos enquanto não consumada 
a providência ou evento que lhes disser respeito, até a data de 
convocação para a etapa correspondente, circunstância que será 
mencionada em Edital a ser publicado;

11.9. Todos os atos e editais referentes a este concurso 
público serão divulgados no Diário Oficial do Estado e no site 
www.dgrh.unicamp.br.

ANEXO 1
PROGRAMA E REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
PROGRAMA:
- Acessos venosos em neonatologia;
- Avaliação e tratamento cirúrgico das malformações da 

parede abdominal;
- Avaliação e tratamento cirúrgico das malformações do 

pleuropulmonares no período neonatal;
- Avaliação e tratamento cirúrgico das malformações do trato 

gastrointestinal;
- Avaliação e tratamento cirúrgico das malformações do trato 

urinário no período neonatal;
- Avaliação e tratamento do neonato com abdome agudo;
- Avaliação e tratamento do neonato portador de patologias 

da região inguino-escrotal;
- Avaliação e tratamento dos tumores neonatais;
- Cuidados pré e pós operatórios em cirurgia neonatal;
- Manejo do neonato com enterocolite necrozante neonatal.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:
- ASHCRAFT, K. et al. Pediatric surgery. 4th edition. Philadel-

phia: Saunders, 2005;
- GROSFELD, J.L. et al. Pediatric surgery. 6th edition. Philadel-

phia: Mosby-Elsevier, 2006;
- MAKSOUD, J.G. Cirurgia pediátrica. 2ª edição. São Paulo-SP: 

Revinter, 2003. Vol. 2.
ANEXO 2
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
Prestar assistência médica ao paciente/cliente. Implementar 

ações para a promoção da saúde (prevenção, proteção e reabili-
tação). Coordenar, auditar e realizar sindicâncias em programas 
e serviços em saúde. Elaborar documentos médicos. Realizar 
técnicas e procedimentos de acordo com sua especialidade. 
Difundir conhecimentos médicos. Analisar e executar atividades 
inerentes à sua função.

 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
DIRETORIA GERAL DE RECURSOS HUMANOS
EDITAL ABERTURA nº 8/2017
A Diretoria Geral de Recursos Humanos da Universidade 

Estadual de Campinas - UNICAMP, por intermédio da Divisão de 
Planejamento e Desenvolvimento, torna pública a abertura de 
inscrições ao Concurso Público para a função de TÉCNICO EM 
LABORATÓRIO, pela Carreira de Profissionais de Apoio ao Ensino, 
Pesquisa e Extensão.

1. Instruções Especiais
1.1 - O Concurso Público destina-se ao preenchimento de 01 

vaga para a função de TÉCNICO EM LABORATÓRIO para atuar 
junto à(ao) INSTITUTO DE GEOCIENCIAS - IG, bem como as que 
porventura vierem a surgir durante o seu prazo de validade na 
UNICAMP.

1.2. Em virtude do número de vagas, não se aplicam ao 
presente concurso público os dispositivos da lei Complementar 
683/92.

1.3. O número de vagas pode apresentar alteração, por 
motivos supervenientes, durante o prazo de validade do concurso 
público.

1.4. A admissão na função será regida pelo Estatuto dos 
Servidores da Universidade (ESUNICAMP).

1.5. A jornada de trabalho será de 40 horas semanais, poden-
do variar para os períodos diurno, noturno, misto, na forma de 
revezamento ou escala de serviços.

1.6. O salário inicial da função em disputa será de R$ 
3.216,59, correspondente ao Grupo II - Referência 09 da Carreira 
de Profissionais de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão.

2. Requisitos
2.1. Obrigatórios:
2.1.1. Escolaridade: Ensino Médio completo e Curso Técnico 

completo em Geologia ou em Técnico em Petroquímica ou em 
Técnico em Química ou em Técnico em Recursos Minerais ou em 
Técnico em Mineração, cuja comprovação será exigida quando da 
convocação para admissão;

2.1.2. Idiomas: Inglês para leitura e interpretação de textos;
2.1.3. Conhecimentos de Informática (pacote Office), Conhe-

cimentos em mineralogia e geologia básica;
2.1.4. Ser brasileiro nato ou naturalizado, ou cidadão Por-

tuguês a quem foi deferida a igualdade, nas condições previstas 
pelo Decreto Federal n. 70.436/72;

2.1.5. Ter completado 18 anos de idade na data da admissão;
2.1.6. Não ter sido demitido por justa causa da Universidade 

Estadual de Campinas;
2.1.7. Estar em dia com as obrigações eleitorais e militares, 

cuja comprovação deverá ser entregue em período a ser divul-
gado no Diário Oficial do Estado, quando da convocação para 
admissão;

2.1.8. Apresentar atestado de antecedentes criminais nega-
tivo, cuja comprovação deverá se dar pela apresentação de 
Certidão de Antecedentes Criminais emitida pelo Departamento 
de Polícia Federal; Atestado de Antecedentes Criminais emitido 
pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo e 
Atestado de Antecedentes Criminais emitido pelos Estados onde 
o candidato houver residido ou exercido cargo ou função pública 
nos últimos 5 (cinco) anos. O comprovante deverá ser expedido, 
no máximo, há 90 dias ou dentro do prazo de validade consigna-
do no documento e a sua comprovação deverá ser entregue em 
período a ser divulgado no Diário Oficial do Estado quando da 
convocação para admissão;

2.1.9. Gozar de boa saúde física e mental, estando apto para 
o exercício da função, sem qualquer restrição.

3. Das Atribuições da função
3.1. A descrição das atividades da função constam no anexo 

2 do presente edital.
4. Das Inscrições
4.1. On-line:
4.1.1. A inscrição on-line será efetuada via internet, no 

endereço eletrônico http://www.dgrh.unicamp.br, e solicitada no 
período entre 08:00 horas do dia 06/03/2017 e 17:00 horas do dia 
20/03/2017, observado o horário de Brasília/DF;

4.1.2. A Diretoria Geral de Recursos Humanos não se respon-
sabilizará por solicitação de inscrição não recebida por motivos de 
ordem técnica dos computadores, falhas na comunicação, conges-
tionamento das linhas de comunicação, bem como outros fatores 
de ordem técnica que impossibilitem as transferências de dados;

Clecio
Realce
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 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
DIRETORIA GERAL DE RECURSOS HUMANOS
EDITAL ABERTURA nº 9/2017
A Diretoria Geral de Recursos Humanos da Universidade 

Estadual de Campinas - UNICAMP, por intermédio da Divisão de 
Planejamento e Desenvolvimento, torna pública a abertura de 
inscrições ao Concurso Público para a função de TECNÓLOGO 
EM INSTRUMENTAÇÃO E CONTROLE pela Carreira de Profissio-
nais de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão.

1. Instruções Especiais
1.1 - O Concurso Público destina-se ao preenchimento de 

01 vaga para a função de TECNÓLOGO EM INSTRUMENTAÇÃO E 
CONTROLE para atuar junto à(ao) FACULDADE DE ENGENHARIA 
MECANICA - FEM, bem como as que porventura vierem a surgir 
durante o seu prazo de validade na UNICAMP.

1.2. Em virtude do número de vagas, não se aplicam ao 
presente concurso público os dispositivos da lei Complementar 
683/92.

1.3. O número de vagas pode apresentar alteração, por 
motivos supervenientes, durante o prazo de validade do con-
curso público.

1.4. A admissão na função será regida pelo Estatuto dos 
Servidores da Universidade (ESUNICAMP).

1.5. A jornada de trabalho será de 40 horas semanais, 
podendo variar para os períodos diurno, noturno, misto, na 
forma de revezamento ou escala de serviços.

1.6. O salário inicial da função em disputa será de R$ 
6.065,31, correspondente ao Grupo III - Referência 22 da Car-
reira de Profissionais de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão.

2. Requisitos
2.1. Obrigatórios:
2.1.1. Escolaridade: Ensino Superior completo em Tecno-

logia em Instrumentação e Controle ou Tecnologia em Instru-
mentação e Controle de Processos Industriais ou Tecnologia 
em Automação, cuja comprovação será exigida quando da 
convocação para admissão;

2.1.2. Registro no respectivo Conselho de Classe e estar em 
dia com as anuidades, cuja comprovação será exigida quando da 
convocação para admissão;

2.1.3. Idiomas: Conhecimento da língua inglesa para leitura 
e interpretação de textos técnicos;

2.1.4. Ser brasileiro nato ou naturalizado, ou cidadão Por-
tuguês a quem foi deferida a igualdade, nas condições previstas 
pelo Decreto Federal n. 70.436/72;

2.1.5. Ter completado 18 anos de idade na data da admis-
são;

2.1.6. Não ter sido demitido por justa causa da Universidade 
Estadual de Campinas;

2.1.7. Estar em dia com as obrigações eleitorais e milita-
res, cuja comprovação deverá ser entregue em período a ser 
divulgado no Diário Oficial do Estado, quando da convocação 
para admissão;

2.1.8. Apresentar atestado de antecedentes criminais nega-
tivo, cuja comprovação deverá se dar pela apresentação de 
Certidão de Antecedentes Criminais emitida pelo Departamento 
de Polícia Federal; Atestado de Antecedentes Criminais emitido 
pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo e 
Atestado de Antecedentes Criminais emitido pelos Estados onde 
o candidato houver residido ou exercido cargo ou função pública 
nos últimos 5 (cinco) anos. O comprovante deverá ser expedido, 
no máximo, há 90 dias ou dentro do prazo de validade consig-
nado no documento e a sua comprovação deverá ser entregue 
em período a ser divulgado no Diário Oficial do Estado quando 
da convocação para admissão;

2.1.9. Gozar de boa saúde física e mental, estando apto 
para o exercício da função, sem qualquer restrição.

3. Das Atribuições da função
3.1. A descrição das atividades da função constam no anexo 

2 do presente edital.
4. Das Inscrições
4.1. On-line:
4.1.1. A inscrição on-line será efetuada via internet, no 

endereço eletrônico http://www.dgrh.unicamp.br, e solicitada no 
período entre 08:00 horas do dia 06/03/2017 e 17:00 horas do 
dia 20/03/2017, observado o horário de Brasília/DF;

4.1.2. A Diretoria Geral de Recursos Humanos não se 
responsabilizará por solicitação de inscrição não recebida por 
motivos de ordem técnica dos computadores, falhas na comu-
nicação, congestionamento das linhas de comunicação, bem 
como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem as 
transferências de dados;

4.1.3. O candidato deverá obrigatoriamente preencher a 
ficha de solicitação de inscrição e o currículo on-line disponíveis 
no momento da inscrição. As informações prestadas serão de 
inteira responsabilidade do candidato;

4.1.4. O boleto bancário estará disponível para impressão 
e pagamento da taxa de inscrição, no valor de R$ 110,00, 
após a conclusão do preenchimento da ficha de solicitação de 
inscrição e currículo on-line. O pagamento deverá ser efetuado 
até o primeiro dia útil subsequente ao último dia do período 
destinado ao recebimento de inscrição via internet, indicado no 
item 4.1.1 deste item;

4.1.4.1. As inscrições somente serão consideradas aceitas 
após a confirmação, pelo Banco, do pagamento referente à taxa 
de inscrição;

4.1.4.2. Em hipótese alguma haverá restituição da taxa de 
inscrição, bem como isenção total do pagamento;

4.1.5. A confirmação de inscrição será publicada no Diário 
Oficial do Estado em 20/04/2017;

4.1.6. Antes de efetuar a sua inscrição, o candidato deverá 
conhecer o edital de abertura de inscrições e certificar-se de 
que preenche todos os requisitos exigidos. Uma vez efetivada 
a inscrição, não será permitida em hipótese alguma alterações 
das informações prestadas, bem como de função e/ou do edital 
disponível;

4.1.7. O candidato deverá declarar, na solicitação de inscri-
ção via internet, que está ciente das condições exigidas no pre-
sente edital. A inscrição do candidato implicará no conhecimen-
to e na tácita aceitação das normas e condições estabelecidas 
neste Edital, em relação às quais não poderá alegar qualquer 
espécie de desconhecimento;

4.1.8. É vedada a inscrição condicional, extemporânea, via 
postal, via fax ou via correio eletrônico;

4.1.9. É vedada a transferência de valor pago a título de 
taxa para terceiros, assim como a transferência da inscrição para 
outrem ou para outro Concurso Público;

4.1.10. Para efetuar a inscrição, é imprescindível o número 
de Cadastro de Pessoa Física (CPF) do candidato;

4.1.10.1. O candidato que não possuir CPF deverá solicitá-
-lo nos postos credenciados, localizados nas agências bancárias, 
Correios e Telégrafos e na Receita Federal, em tempo hábil, isto 
é, de forma que consiga obter o respectivo número antes do 
término do período de inscrição;

4.1.10.2. Terá sua inscrição cancelada e será automatica-
mente eliminado do concurso público o candidato que usar o 
CPF de terceiro para realizar a sua inscrição;

4.1.11. O comprovante de inscrição deverá ser mantido 
em poder do candidato e apresentado, se necessário e quando 
solicitado;

4.2. Disponibilização para acesso à inscrição on-line:
4.2.1 A UNICAMP disponibilizará um posto de atendimento 

para a realização da inscrição, on-line, para os candidatos 
que não possuem acesso à internet, nos dias 06/03/2017 a 
20/03/2017, exceto sábados, domingos e feriados, das 09:00 às 
12:00 horas e das 14:00 às 16:00 horas no seguinte local:

Seção de Apoio Administrativo da Faculdade de Engenharia 
Mecânica/FEM, bloco HE - 2º piso, rua Mendeleyev, 2000 - 
Campus Unicamp - Cidade Universitária "Zeferino Vaz" - Barão 
Geraldo - Campinas/SP

O Candidato deverá apresentar-se ao posto de atendimento 
munido do Documento de Identidade e do Cadastro de Pessoa 
Física (CPF);

4.3. Redução parcial da taxa de inscrição:
4.3.1. Amparado pela Lei Estadual nº 12.782, de 20.12.2007, 

o candidato terá direito à redução de 50% (cinquenta por cento) 
do valor do pagamento da taxa de inscrição, desde que CUMU-
LATIVAMENTE atenda aos seguintes requisitos:

a) seja estudante regularmente matriculado em uma das 
séries do ensino fundamental ou médio, curso pré-vestibular, 
ou curso superior, em nível de graduação ou pós-graduação e

b) perceba remuneração mensal inferior a 02 (dois) salários 
mínimos, ou estiver desempregado;

4.3.2. O candidato que preencher as condições estabele-
cidas no item 4.3.1 deste edital deverá solicitar a redução do 
pagamento da taxa de inscrição obedecendo aos seguintes 
procedimentos:

4.3.2.1. Realizar a inscrição no endereço eletrônico previsto 
no item 4.1.1 e 4.1.3;

4.3.2.2. Preencher total e corretamente em 2 (duas) vias o 
formulário de requerimento de solicitação de redução de taxa de 
inscrição disponível no site www.dgrh.unicamp.br;

4.3.2.3. Imprimir o comprovante de inscrição e o reque-
rimento de solicitação de redução da taxa de inscrição e 
protocolar nos dias 06/03/2017 a 20/03/2017, exceto sábados, 
domingos e feriados , das 09:00 às 12:00 horas e das 14:00 às 
17:00 horas, na Divisão de Planejamento e Desenvolvimento da 
Diretoria Geral de Recursos Humanos - Prédio 3 da Reitoria - 
Campus da Unicamp - Cidade Universitária Zeferino Vaz - Barão 
Geraldo - Campinas, juntamente com cópias comprobatórias dos 
seguintes documentos:

a) certidão ou declaração expedida por instituição de ensino 
público ou privada, comprovando a sua condição estudantil; ou 
carteira de identidade estudantil ou documento similar, expedi-
do por instituição de ensino público ou privado, ou por entidade 
de representação estudantil; e

b) comprovante de renda especificando perceber remune-
ração mensal inferior a 02 (dois) salários mínimos comprovados 
através de Contracheque ou Recibo de Pagamento por serviços 
prestados ou Envelope de Pagamento ou Declaração do empre-
gador; ou Extrato de Rendimentos fornecidos pelo INSS ou 
outras fontes. Na falta deste, extrato bancário identificado com 
o valor do crédito do benefício; ou

c) Recibo de seguro Desemprego e do FGTS; ou Documentos 
de Rescisão do último contrato de trabalho, mesmo que tem-
porário. No caso de contrato em Carteira de Trabalho, anexar 
ainda as cópias da página de identificação. Serão considerados 
desempregados os candidatos que tendo estado empregados 
em algum momento, estiverem sem trabalho no período da 
inscrição;

4.3.3. Não serão considerados os documentos encaminha-
dos por outro meio que não o estabelecido neste item, deste 
Edital;

4.3.4. A informação sobre o deferimento ou não do pedido 
de redução da taxa de inscrição, será enviada ao candidato, até 
o prazo final das inscrições, através do e-mail cadastrado quan-
do de sua inscrição. O candidato que tiver a solicitação deferida 
deverá imprimir boleto com valor da taxa de inscrição reduzida, 
até a data de vencimento prevista;

4.3.5. O candidato que não efetivar a inscrição mediante 
o recolhimento do respectivo valor da taxa, reduzida ou plena, 
conforme o caso, terá o pedido de inscrição não confirmado;

4.3.6. Será eliminado do concurso público o candidato que, 
não atendendo, à época de sua inscrição, aos requisitos previstos 
no item 4.3.1 deste item, tenha obtido, com emprego de fraude 
ou qualquer outro meio que evidencie má fé, a redução de que 
trata a referida lei.

5. Da solicitação de atendimento especial
5.1. Caso necessite de condições especiais para se submeter 

às provas, o candidato deverá solicitá-las por escrito até 07 
(sete) dias úteis antes da realização das provas. O candidato 
deverá preencher requerimento de condições especiais para rea-
lização das provas (Anexo 3) e protocolar, juntamente com cópia 
simples de laudo médico que ateste o tipo e o grau da deficiên-
cia/necessidade, com expressa referência ao código correspon-
dente da Classificação Internacional de Doença - no horário das 
09:00 às 12:00 horas e das 14:00 às 17:00 horas, na Divisão de 
Planejamento e Desenvolvimento da Diretoria Geral de Recursos 
Humanos - Prédio 3 da Reitoria - Campus da Unicamp - Cidade 
Universitária Zeferino Vaz - Barão Geraldo - Campinas;

5.2. A ausência dessas informações implica aceitação pelo 
candidato de realizar as provas em condições idênticas às dos 
demais candidatos;

5.3. A cópia do laudo médico não será devolvida;
5.4. Poderá ser concedido tempo adicional para a realização 

das provas, levando-se em conta o grau de dificuldade/necessi-
dade do candidato;

5.5. O tempo adicional previsto no item 5.4 não deverá 
ultrapassar 50% do tempo previsto para os demais candidatos, 
conforme avaliação realizada pela UNICAMP;

5.6. O atendimento às condições especiais para realização 
das provas ficará sujeito, por parte da UNICAMP, à análise da 
razoabilidade do solicitado.

6. Das provas
6.1. O concurso público constará das seguintes etapas:
Prova Escrita Objetiva (eliminatória e classificatória);
Prova Escrita Dissertativa (eliminatória e classificatória);
6.2. A Prova Escrita Objetiva e a Prova Escrita Dissertativa 

versarão sobre conteúdo programático constante no anexo 1 do 
presente edital;

6.3. A aplicação das etapas de provas poderá ocorrer em 
dias úteis, sábados e domingos.

6.4. A divulgação do dia, horário e local de realização das 
Provas Escrita Objetiva e Escrita Dissertativa, bem como a confir-
mação do dia de realização das provas, será no dia 20/04/2017 
no Diário Oficial do Estado e pela internet (www.dgrh.unicamp.
br). A data provável para a realização das provas escritas objeti-
va e escrita dissertativa será dia 04/06/2017. O cumprimento da 
data prevista dependerá da disponibilidade de locais adequados 
para a relização das provas;

6.5. As questões da prova escrita objetiva serão do tipo 
múltipla escolha. O candidato deverá assinalar com caneta as 
respostas da prova escrita objetiva na Folha de Respostas, que 
será o único documento válido para correção da prova. O preen-
chimento da Folha de Respostas será de inteira responsabilidade 
do candidato, que deverá proceder em conformidade com as 
instruções específicas contidas nos cadernos de questões;

6.6. A prova escrita dissertativa deve ser manuscrita, em 
letra legível e respondida com caneta;

6.7. As folhas do caderno de respostas não poderão ser 
assinadas, rubricadas, nem conter em outro local que não o 
apropriado, qualquer palavra ou marca que as identifique, sob 
pena de anulação das provas;

6.8. Os candidatos deverão comparecer ao local das provas 
com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos à hora esta-
belecida para seu início, munidos de lápis, caneta azul ou preta 
e borracha, e somente será admitido às provas o candidato 
que exibir, no ato, documento de identidade original com foto. 
Não serão aceitos documentos ilegíveis, não identificáveis e ou 
danificados;

6.8.1. Não será admitido o ingresso de candidato no local 
de realização das provas após o horário fixado para o seu início;

6.9. É vedada a utilização de aparelhos celulares ou quais-
quer outros equipamentos eletrônicos não especificados neste 
edital, corretivo líquido, caneta marca texto, boné, chapéu, ou 
outros materiais estranhos à prova. A Unicamp fornecerá emba-
lagens nas quais o candidato deverá guardar o aparelho celular 
desligado. Ao entrar na sala de prova e receber a embalagem, 
o candidato deverá desligar imediatamente o aparelho celular e 

10.2. Na hipótese de superveniente incapacidade ou impe-
dimento de membro da Comissão Examinadora, a Diretoria 
Geral de Recursos Humanos, providenciará se necessária a 
substituição, qualquer que seja a fase do concurso público, sem 
prejuízo dos atos já praticados;

10.3. A Comissão Examinadora do concurso público está 
assim constituída:

Titulares: Sergio Nascimento Bordalo, Paulo Roberto Ribeiro, 
Caio Cesar de Oliveira Trigo, Giselle Aparecida Moreira Palermo, 
Rosangela Barros Zanoni Lopes Moreno.

Suplentes: Celso Kazuyuki Morooka, Osvair Vidal Trevisan.
11. Disposições Finais
11.1. A inscrição implicará no conhecimento das presentes 

instruções pelos candidatos e no compromisso tácito de aceita-
ção das condições do concurso público, tais como aqui se acham 
estabelecidas;

11.2. O resultado final das provas será publicado no Diário 
Oficial do Estado;

11.3. O concurso público terá validade de 01 (um) ano a 
contar da data de publicação do edital de homologação em Diá-
rio Oficial do Estado, podendo ser prorrogado por igual período;

11.4. O candidato deverá manter atualizado seu endereço 
junto à Divisão de Planejamento e Desenvolvimento da Diretoria 
Geral de Recursos Humanos. São de inteira responsabilidade 
do candidato prejuízos decorrentes da não atualização do seu 
endereço;

11.5. A UNICAMP não se responsabiliza por eventuais 
prejuízos ao candidato decorrentes de:

a) endereço não atualizado;
b) endereço de difícil acesso;
c) correspondência devolvida pela ECT por razões diversas 

de fornecimento e/ou endereço errado do candidato;
d) correspondência recebida por terceiros;
11.6. A não comprovação ou a inexatidão no atendimento 

do disposto no presente edital, no prazo estabelecido, eliminará 
o candidato do concurso público;

11.7. Os itens deste edital poderão sofrer eventuais alte-
rações, atualizações ou acréscimos enquanto não consumada 
a providência ou evento que lhes disser respeito, até a data de 
convocação para a etapa correspondente, circunstância que será 
mencionada em Edital a ser publicado;

11.8. Todos os atos e editais referentes a este concurso 
público serão divulgados no Diário Oficial do Estado e no site 
www.dgrh.unicamp.br.

ANEXO 1
PROGRAMA E REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
PROGRAMA:
Física;
Química;
Matemática - raciocínio lógico, cálculo algébrico e diferen-

cial, geometria e métodos numéricos;
Termodinâmica e Fluidodinâmica;
Mecânica dos Sólidos e Resistência dos Materiais;
Eletrônica Analógica e Digital;
Máquinas, Motores, Bombas, Turbinas, Compressores, Ven-

tiladores, Propulsores, Equipamentos e Dispositivos Hidráulicos 
e Térmicos;

Instrumentos de Medição Mecânicos, Elétricos e Eletrônicos, 
de pequeno, médio e grande porte empregados na Engenharia 
Mecânica e Engenharia Química;

Instalação e Manutenção de Infraestrutura Elétrica, Hidráu-
lica e Pneumática;

Programação de Computadores com interfaces para instru-
mentos de medição;

Línguas portuguesa e inglesa.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:
1. Física: tomos 1,2,3,4; David Halliday, Robert Resnick, 

Kenneth Krane, 5a ed. ou superior, LTC, 2002.
2. Química na abordagem do cotidiano - volume único, Tito 

M. Peruzzo e Eduardo L. Canto, 3a ed ou superior, Ed. Moderna 
2007.

3. Matemática para concursos; Flávio dos Reis Alcântara, 1a 
ed. ou superior, Ed. Método, 2011.

4. Introdução à mecânica dos Fluidos; Robert W. Fos e Alan 
T. Macdonald, 5a ed. ou superior, LTC, 2001.

5. Princípios de Termodinâmica para Engenharia; Michel J. 
Moran e Howard N. Shapiro, 4a ed. ou superior, LTC, 2002.

6. Mecânica Vetorial para Engenheiros: tomos de Estática, 
Cinemática e Dinâmica; Ferdinand P. Beer e E. Russell Johnston 
Jr., 5a ed. ou superior, Makron, 1991.

7. Resistência dos Materiais; Ferdinand P. Beer e E. Russell 
Johnstron Jr. 3a ed. ou superior, Makronn, 1991.

8. Novíssima Gramática da Língua Portuguesa; Domingos 
Paschoal Cegalla, 48a ed. ou Superior, Com. Editora Nacional, 
2008.

9. Essential Grammar in Use - a self study reference and pra-
tice book for elementary students of english Raymond Murphy, 
Cambridge, 4a ed. ou superior 1999.

10. Teoria Básica de Circuitos McGraw Hill; C.A. Desoer e 
E.S. Kuh, Editora Guanabara Dois.

11. Dispositivos eletrônicos e teoria de circuitos; Boylestad 
R.L. & Nashelsky L., Pearson Prentice Hall, 2004.

12. C-Como Programar; H.M.Deitel, P.J.Deitel, 6a. edição ou 
superior, Pearson Education, 2011.

13. Métodos Numéricos; Maria Cristina Cunha, 2a. edição 
ou superior, Editora da Unicamp, 2000.

14. Experimental Methods for Engineers; J.P.Holman, 6th 
ed., McGraw-Hill, 1994.

ANEXO 2
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
Estudar, planejar, projetar, especificar e executar projetos 

específicos na área de atuação; coordenar, supervisionar e 
fiscalizar serviços na sua área de competência; desenvolver pro-
cessos e serviços que atendam às necessidades dos projetos e 
das demandas de mercado; realizar vistorias, avaliações e emitir 
pareceres e laudos técnicos; assessorar nas atividades de ensino, 
pesquisa e extensão.

 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
DIRETORIA GERAL DE RECURSOS HUMANOS
EDITAL ABERTURA nº 10/2017
A Diretoria Geral de Recursos Humanos da Universidade 

Estadual de Campinas - UNICAMP, por intermédio da Divisão de 
Planejamento e Desenvolvimento, torna pública a abertura de 
inscrições ao Concurso Público para a função de PROGRAMA-
DOR DE SISTEMAS E INFORMAÇÃO, pela Carreira de Profissio-
nais de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão.

1. Instruções Especiais
1.1 - O Concurso Público destina-se ao preenchimento de 

01 vaga para a função de PROGRAMADOR DE SISTEMAS E 
INFORMAÇÃO para atuar junto à(ao) COLEGIO TECNICO DE 
LIMEIRA - COTIL, bem como as que porventura vierem a surgir 
durante o seu prazo de validade na UNICAMP.

1.2. Em virtude do número de vagas, não se aplicam ao 
presente concurso público os dispositivos da lei Complementar 
683/92.

1.3. O número de vagas pode apresentar alteração, por 
motivos supervenientes, durante o prazo de validade do con-
curso público.

1.4. A admissão na função será regida pelo Estatuto dos 
Servidores da Universidade (ESUNICAMP).

1.5. A jornada de trabalho será de 40 horas semanais, 
podendo variar para os períodos diurno, noturno, misto, na 
forma de revezamento ou escala de serviços.

1.6. O salário inicial da função em disputa será de R$ 
3.216,59, correspondente ao Grupo II - Referência 09 da Carreira 
de Profissionais de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão.

colocá-lo na embalagem. Os candidatos devem retirar os celula-
res das embalagens após saírem do prédio;

6.10. Será eliminado do concurso público o candidato que:
6.10.1. Agir com descortesia em relação aos examinadores 

e seus auxiliares ou autoridades presentes;
6.10.2. For surpreendido durante a realização das provas, 

comunicando-se com outro candidato, ou utilizando-se de livros, 
notas ou impressos não permitidos;

6.10.3. Deixar de atender a qualquer das convocações da 
Universidade;

6.10.4. O não comparecimento às provas ou ainda a não 
apresentação da documentação solicitada excluirá o candidato 
automaticamente do concurso público;

6. 11. Não haverá segunda chamada para nenhuma das 
provas ou entrega da documentação, seja qual for o motivo 
alegado;

6.12. Não serão dadas, por telefone, informações a respeito 
de datas, de locais e de horário de realização das provas. O 
candidato deverá observar rigorosamente os editais e os comu-
nicados a serem divulgados na forma do item 6.4.

7. Do Julgamento, Habilitação e Classificação
7.1. A Prova Escrita Objetiva e a Prova Escrita Dissertativa 

serão avaliadas na escala de 0 (zero) a 10 (dez) pontos e 
somente será considerado habilitado o candidato que obtiver 
nota igual ou superior a 6 (seis) na Prova Escrita Objetiva e 6 
(seis) na Prova Escrita Dissertativa observando a seguinte escala:

Prova Escrita Objetiva - peso 1 (um);
Prova Escrita Dissertativa - peso 3 (três);
7.2. A prova escrita dissertativa será aplicada no mesmo 

dia da prova escrita objetiva a todos os candidatos que tiveram 
suas inscrições confirmadas, mas somente serão corrigidas as 
dos candidatos habilitados na prova escrita objetiva na forma 
do item 7.1. As duas provas deverão ser realizadas no tempo 
máximo de 04 (quatro) horas;

7.3. A nota final será a média ponderada dos pontos obtidos 
na Prova Escrita Objetiva e a Prova Escrita Dissertativa;

7.4. Os candidatos habilitados serão classificados de acordo 
com a nota final;

7.5. Em caso de igualdade de nota final, terá preferência, 
sucessivamente:

a) o candidato com idade mais elevada, considerando os 
candidatos com idade igual ou superior a sessenta anos, confor-
me parágrafo único do artigo 27 do Estatuto do Idoso;

b) obtiver maior nota na Prova Escrita Dissertativa;
c) persistindo o empate, terá preferência sucessivamente o 

candidato mais velho.
8. Dos Recursos
8.1. Terá o candidato até 2 (dois) dias para a interposição 

de recursos, tendo como termo inicial o primeiro dia útil subse-
qüente à aplicação das provas ou a divulgação de resultados e 
gabarito da prova escrita objetiva;

8.2. A matéria do recurso será restrita à alegação de irregu-
laridade insanável ou de preterição de formalidade essencial e 
não terá efeito suspensivo;

8.3. O candidato deverá preencher em 2 (duas) vias o 
formulário de recurso disponível no site www.dgrh.unicamp.
br devendo utilizar 1 (um) formulário para cada questão. For-
mulários contendo mais de 1 (uma) questão não serão aceitos;

8.4. O recurso será dirigido à Diretoria Geral de Recursos 
Humanos devendo ser protocolado no horário das 09:00 às 
12:00 horas e das 14:00 às 17:00 horas, na Divisão de Plane-
jamento e Desenvolvimento da Diretoria Geral de Recursos 
Humanos - Prédio 3 da Reitoria - Campus da Unicamp - Cidade 
Universitária Zeferino Vaz - Barão Geraldo - Campinas/SP, con-
tendo os fundamentos da pretensão;

8.4.1. Não serão aceitos recursos interpostos pelos Correios, 
por meio de fax, por email ou por qualquer outro meio além no 
previsto neste edital;

8.5. Admitido o recurso, será encaminhado à Comissão 
Examinadora, quando a ela pertinente, que deverá proferir 
manifestação fundamentada sobre o assunto, decidindo pela 
reforma ou manutenção do ato recorrido, no prazo de 05 (cinco) 
dias úteis, que será publicada em Diário Oficial do Estado e no 
site:www.dgrh.unicamp.br;

8.6. Não serão aceitos, sob hipótese alguma, pedidos 
de revisão ou vista de prova, bem como arredondamento de 
médias, em quaisquer fases do concurso público;

8.7. As respostas dos recursos estarão a disposição do 
recorrente na Divisão de Planejamento e Desenvolvimento da 
Diretoria Geral de Recursos Humanos - Prédio 3 da Reitoria - 
Campus da Unicamp - Cidade Universitária Zeferino Vaz - Barão 
Geraldo - Campinas/SP;

8.7.1. O recorrente que desejar obter cópia da resposta de 
seu recurso, deverá solicitá-la por escrito. A solicitação deverá 
ser protocolada no horário das 09:00 às 12:00 horas e das 14:00 
às 17:00 horas, na Divisão de Planejamento e Desenvolvimento 
da Diretoria Geral de Recursos Humanos - Prédio 3 da Reitoria - 
Campus da Unicamp - Cidade Universitária Zeferino Vaz - Barão 
Geraldo - Campinas;

8.8. Se da análise dos recursos contra a prova escrita obje-
tiva e ou escrita dissertativa resultar anulação de questão, os 
pontos a ela correspondentes serão atribuídos a todos os candi-
datos presentes, independentemente da formulação de recurso.

9. Da convocação e admissão
9.1. A convocação obedecerá à rigorosa ordem de classifi-

cação. Os candidatos serão convocados através de edital a ser 
publicado no Diário Oficial do Estado;

9.2. O candidato deverá atender aos requisitos dos itens 
2.1.1, 2.1.2, 2.1.4, 2.1.5, 2.1.6, 2.1.7, 2.1.8 , deste edital, 
apresentando os comprovantes das condições ali estabelecidas 
e demais documentos necessários, conforme relação a ser entre-
gue ao candidato quando da convocação;

9.2.1. Para comprovação do item 2.1.9 do edital o candidato 
deverá se submeter a exame médico pré-admissional, a ser rea-
lizado pela UNICAMP em data a ser oportunamente agendada;

9.3. O não atendimento à convocação e/ou a inexatidão ou 
irregularidade da comprovação do disposto nos itens 9.2 e 9.2.1 
deste edital eliminará o candidato do concurso público;

9.4. O candidato será considerado desistente e excluído 
tacitamente deste Concurso Público quando não comparecer às 
convocações na data estabelecida ou manifestar sua desistência 
por escrito;

9.5. Será excluído do certame o candidato que, ao ser 
convocado, não aceitar ser admitido na unidade indicada pela 
UNICAMP;

9.6. O candidato não deverá ocupar cargos públicos ou 
receber proventos de aposentadoria, ressalvados os cargos 
acumuláveis previstos no Artigo 37, inciso XVI da Constituição 
Federal e Decreto Estadual n.41.915/97;

9.7. A admissão para a função dar-se-á nos termos do 
Estatuto dos Servidores da Universidade (ESUNICAMP). O 
candidato admitido deverá cumprir estágio probatório referente 
a um período de 03 (três) anos de efetivo exercício, durante o 
qual será submetido à avaliação especial de desempenho, nos 
termos da legislação aplicável à UNICAMP. Passado o período 
do estágio probatório e tendo sido considerado apto, o admitido 
passará a gozar da estabilidade prevista no Artigo 41, parágrafo 
4º da Constituição Federal;

9.8. O candidato terá 30 (trinta) dias a partir da publicação 
de sua admissão no Diário Oficial do Estado para entrar em 
exercício. O não atendimento do prazo será considerado como 
desistência da função por parte do candidato.

10. Da Comissão Examinadora
10.1. Compete à Comissão Examinadora processar o cer-

tame, cabendo indicar as matérias sobre as quais versarão as 
provas, formular as questões, realizar as provas escritas, emitir 
julgamentos mediante atribuição de notas, analisar documenta-
ções e apreciar os recursos eventualmente interpostos;
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d) correspondência recebida por terceiros;
11.6. A não comprovação ou a inexatidão no atendimento 

do disposto no presente edital, no prazo estabelecido, eliminará 
o candidato do concurso público;

11.7. Os itens deste edital poderão sofrer eventuais alte-
rações, atualizações ou acréscimos enquanto não consumada 
a providência ou evento que lhes disser respeito, até a data de 
convocação para a etapa correspondente, circunstância que será 
mencionada em Edital a ser publicado;

11.8. Todos os atos e editais referentes a este concurso 
público serão divulgados no Diário Oficial do Estado e no site 
www.dgrh.unicamp.br.

ANEXO 1
PROGRAMA E REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
PROGRAMA:
- Língua Portuguesa: Compreensão e Interpretação de Texto. 

Pronomes: Emprego, forma de tratamento e colocação. Emprego 
dos tempos e modos verbais. Concordâncias nominal e verbal. 
Crase. Pontuação. Regências nominal e verbal.

- Matemática: Conjuntos numéricos. Operações. Razões. 
Proporções. Porcentagem. Equação de 1º e 2º graus. Progressões 
Aritméticas e geométricas. Probabilidade. Análise Combinatória. 
Matrizes e determinantes. Juros.

- Atualidades
- Programação de Sistemas de Informação: Desenvolvi-

mento de sistemas utilizando as linguagens Java, PHP e Delphi. 
Banco de Dados: Modelagem Relacional e SQL (Structure Query 
Language). Web: HTML (HyperText Markup Language), CSS 
(Cascading Style Sheets) e JavaScript; UML (Unified Modeling 
Language); Conhecimentos básicos em Sistema Operacional 
Windowns e Linux.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:
Português:
- Cunha, Celso; Cintra, Lindley. Nova Gramática do Portu-

guês Contemporâneo. Lexikon Editora Digital, 2013.
- Pasquale, Cipro Neto; Infante, Ulisses. Gramática da Língua 

Portuguesa. Editora Scipione, 2013.
- Bechara, Evanildo. Moderna Gramática Portuguesa. SP: 

Editora Lucerna, 2009.
Matemática:
- Dante, L.R. Matemática. Editora Ática, 2009.
- Iezzi, G, et al. Matemática, ciências e aplicações. SP: Atual 

Editora, 2005.
- Lima, E.L. et al. A Matemática no Ensino Médio, Coleção 

do Professor de Matemática. SP: SBM, 2008.
Atualidades:
- Revistas “Veja” e “Exame”, Jornais “O Estado de São 

Paulo” e “ Folha de São Paulo”.
Programação de Sistemas de Informação:
- Manzano, José Augusto Navarro Garcia; Mendes, Sandro 

Santa Vicca. Estudo Dirigido de Delphi 2005. Editora Érica, 2005.
- Deitel, Harvey M; Deitel, Paul J. Java: Como Programar. 

Editora Prentice-Hall, 2010.
- Costa, Daniel G. Java: Dicas e Truques. Editora Brasport, 

2009. - Rangel, Alexandre. MYSQL: Projeto, Modelagem e 
Desenvolvimento de Bancos de Dados. Editora AltaBooks, 2004.

- Date, C.J. Introdução a Sistema de Banco de Dados. Editora 
Campus, 2004.

- Marcondes, Christian Alfim. HTML 4.0 Fundamental: A 
Base da Programação para WEB. Editora Érica, 2007.

- Soares, Walace. PHP 5: Conceitos, Programação e Integra-
ção com Banco de Dados. Editora Érica, 2004.

- Silva, Maurício Samy. Fundamentos de HTML5 e CSS3. 
Editora Novatec, 2015.

- Oliveira, Celso Henrique Poderoso de. SQL Curso Prático. 
Editora Novatec, 2002.

- Silva, Maurício Samy. Javascript
- Guia do Programador. Editora Novatec, 2010.
- Guedes, Gilleanes T. A. UML 2
- Guia Prático - 2ª Edição. Editora Novatec, 2014.
- Linux - Guia Foca Linux. Disponível em: http://www.

guiafoca.org/
- Linguagem SQL. Disponível em: http://www.w3schools.

com/sql/sql_intro.asp
- JavaScript Tutorial. Disponível em: http://www.w3schools.

com/js/default.asp
- Desenvolvimento de webpage com CSS. Disponível em: 

http://www.w3schools.com/css/
- Braga, William César. O Guia Prático do Windows 8.1. 

Editora Alta Books, 2014.
ANEXO 2
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
Desenvolver sistemas e aplicações, determinando interface 

gráfica, critérios ergonômicos de navegação, montagem da 
estrutura de banco de dados e codificação de programas; pro-
jetar, implantar e realizar manutenção de sistemas e aplicações; 
selecionar recursos de trabalho, tais como metodologias de 
desenvolvimento de sistemas, linguagem de programação e 
ferramentas de desenvolvimento. Planejar etapas e ações de 
trabalho.

 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
DIRETORIA GERAL DE RECURSOS HUMANOS
EDITAL ABERTURA nº 11/2017
A Diretoria Geral de Recursos Humanos da Universidade 

Estadual de Campinas - UNICAMP, por intermédio da Divisão 
de Planejamento e Desenvolvimento, torna pública a abertura 
de inscrições ao Concurso Público para a função de FÍSICO 
MÉDICO, pela Carreira de Profissionais de Apoio ao Ensino, 
Pesquisa e Extensão.

1. Instruções Especiais
1.1 - O Concurso Público destina-se ao preenchimento de 

01 vaga para a função de FÍSICO MÉDICO para atuar junto à(ao) 
CENTRO DE ENGENHARIA BIOMEDICA - CEB, bem como as que 
porventura vierem a surgir durante o seu prazo de validade na 
UNICAMP, referente a jornada de 30 horas nos termos da Deli-
beração CONSU-A-017/2014.

1.2. Em virtude do número de vagas, não se aplicam ao 
presente concurso público os dispositivos da lei Complementar 
683/92.

1.3. O número de vagas pode apresentar alteração, por 
motivos supervenientes, durante o prazo de validade do con-
curso público.

1.4. A admissão na função será regida pelo Estatuto dos 
Servidores da Universidade (ESUNICAMP).

1.5. A jornada de trabalho será de 30 horas semanais, 
podendo variar para os períodos diurno, noturno, misto, na 
forma de revezamento ou escala de serviços, nos termos da 
Deliberação CONSU-A-017/2014.

1.6. O salário inicial da função em disputa será de R$ 
6.065,31, correspondente ao Grupo III - Referência 22 da Car-
reira de Profissionais de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão.

2. Requisitos
2.1. Obrigatórios:
2.1.1. Escolaridade: Bacharel completo em Física ou em 

Física Médica, cuja comprovação será exigida quando da con-
vocação para admissão;

2.1.2. Curso(s) de Aperfeiçoamento: Residência completa 
em Física Médica com ênfase em Radioterapia ou Especialização 
completa em Física Médica na área de Radioterapia com carga 
horária mínima de 3800 horas, cuja comprovação será exigida 
quando da convocação para admissão;

2.1.3. Idiomas: Inglês para Leitura Técnica;
2.1.4. Ser brasileiro nato ou naturalizado, ou cidadão Por-

tuguês a quem foi deferida a igualdade, nas condições previstas 
pelo Decreto Federal n. 70.436/72;

2.1.5. Ter completado 18 anos de idade na data da admis-
são;

2.1.6. Não ter sido demitido por justa causa da Universidade 
Estadual de Campinas;

dos candidatos habilitados na prova escrita objetiva na forma 
do item 7.1. As duas provas deverão ser realizadas no tempo 
máximo de 04 (quatro) horas;

7.3. A nota final será a média ponderada dos pontos obtidos 
na Prova Escrita Objetiva e a Prova Escrita Dissertativa;

7.4. Os candidatos habilitados serão classificados de acordo 
com a nota final;

7.5. Em caso de igualdade de nota final, terá preferência, 
sucessivamente:

a) o candidato com idade mais elevada, considerando os 
candidatos com idade igual ou superior a sessenta anos, confor-
me parágrafo único do artigo 27 do Estatuto do Idoso;

b) obtiver maior nota na Prova Escrita Dissertativa;
c) persistindo o empate, terá preferência sucessivamente o 

candidato mais velho.
8. Dos Recursos
8.1. Terá o candidato até 2 (dois) dias para a interposição 

de recursos, tendo como termo inicial o primeiro dia útil subse-
qüente à aplicação das provas ou a divulgação de resultados e 
gabarito da prova escrita objetiva;

8.2. A matéria do recurso será restrita à alegação de irregu-
laridade insanável ou de preterição de formalidade essencial e 
não terá efeito suspensivo;

8.3. O candidato deverá preencher em 2 (duas) vias o 
formulário de recurso disponível no site www.dgrh.unicamp.
br devendo utilizar 1 (um) formulário para cada questão. For-
mulários contendo mais de 1 (uma) questão não serão aceitos;

8.4. O recurso será dirigido à Diretoria Geral de Recursos 
Humanos devendo ser protocolado no horário das 09:00 às 
12:00 horas e das 14:00 às 17:00 horas, na Divisão de Plane-
jamento e Desenvolvimento da Diretoria Geral de Recursos 
Humanos - Prédio 3 da Reitoria - Campus da Unicamp - Cidade 
Universitária Zeferino Vaz - Barão Geraldo - Campinas/SP, con-
tendo os fundamentos da pretensão;

8.4.1. Não serão aceitos recursos interpostos pelos Correios, 
por meio de fax, por email ou por qualquer outro meio além no 
previsto neste edital;

8.5. Admitido o recurso, será encaminhado à Comissão 
Examinadora, quando a ela pertinente, que deverá proferir 
manifestação fundamentada sobre o assunto, decidindo pela 
reforma ou manutenção do ato recorrido, no prazo de 05 (cinco) 
dias úteis, que será publicada em Diário Oficial do Estado e no 
site:www.dgrh.unicamp.br;

8.6. Não serão aceitos, sob hipótese alguma, pedidos 
de revisão ou vista de prova, bem como arredondamento de 
médias, em quaisquer fases do concurso público;

8.7. As respostas dos recursos estarão a disposição do 
recorrente na Divisão de Planejamento e Desenvolvimento da 
Diretoria Geral de Recursos Humanos - Prédio 3 da Reitoria - 
Campus da Unicamp - Cidade Universitária Zeferino Vaz - Barão 
Geraldo - Campinas/SP;

8.7.1. O recorrente que desejar obter cópia da resposta de 
seu recurso, deverá solicitá-la por escrito. A solicitação deverá 
ser protocolada no horário das 09:00 às 12:00 horas e das 14:00 
às 17:00 horas, na Divisão de Planejamento e Desenvolvimento 
da Diretoria Geral de Recursos Humanos - Prédio 3 da Reitoria - 
Campus da Unicamp - Cidade Universitária Zeferino Vaz - Barão 
Geraldo - Campinas;

8.8. Se da análise dos recursos contra a prova escrita obje-
tiva e ou escrita dissertativa resultar anulação de questão, os 
pontos a ela correspondentes serão atribuídos a todos os candi-
datos presentes, independentemente da formulação de recurso.

9. Da convocação e admissão
9.1. A convocação obedecerá à rigorosa ordem de classifi-

cação. Os candidatos serão convocados através de edital a ser 
publicado no Diário Oficial do Estado;

9.2. O candidato deverá atender aos requisitos dos itens 
2.1.1, 2.1.4, 2.1.5, 2.1.6, 2.1.7, 2.1.8 , deste edital, apresentan-
do os comprovantes das condições ali estabelecidas e demais 
documentos necessários, conforme relação a ser entregue ao 
candidato quando da convocação;

9.2.1. Para comprovação do item 2.1.9 do edital o candidato 
deverá se submeter a exame médico pré-admissional, a ser rea-
lizado pela UNICAMP em data a ser oportunamente agendada;

9.3. O não atendimento à convocação e/ou a inexatidão ou 
irregularidade da comprovação do disposto nos itens 9.2 e 9.2.1 
deste edital eliminará o candidato do concurso público;

9.4. O candidato será considerado desistente e excluído 
tacitamente deste Concurso Público quando não comparecer às 
convocações na data estabelecida ou manifestar sua desistência 
por escrito;

9.5. Será excluído do certame o candidato que, ao ser 
convocado, não aceitar ser admitido na unidade indicada pela 
UNICAMP;

9.6. O candidato não deverá ocupar cargos públicos ou 
receber proventos de aposentadoria, ressalvados os cargos 
acumuláveis previstos no Artigo 37, inciso XVI da Constituição 
Federal e Decreto Estadual n.41.915/97;

9.7. A admissão para a função dar-se-á nos termos do 
Estatuto dos Servidores da Universidade (ESUNICAMP). O 
candidato admitido deverá cumprir estágio probatório referente 
a um período de 03 (três) anos de efetivo exercício, durante o 
qual será submetido à avaliação especial de desempenho, nos 
termos da legislação aplicável à UNICAMP. Passado o período 
do estágio probatório e tendo sido considerado apto, o admitido 
passará a gozar da estabilidade prevista no Artigo 41, parágrafo 
4º da Constituição Federal;

9.8. O candidato terá 30 (trinta) dias a partir da publicação 
de sua admissão no Diário Oficial do Estado para entrar em 
exercício. O não atendimento do prazo será considerado como 
desistência da função por parte do candidato.

10. Da Comissão Examinadora
10.1. Compete à Comissão Examinadora processar o cer-

tame, cabendo indicar as matérias sobre as quais versarão as 
provas, formular as questões, realizar as provas escritas, emitir 
julgamentos mediante atribuição de notas, analisar documenta-
ções e apreciar os recursos eventualmente interpostos;

10.2. Na hipótese de superveniente incapacidade ou impe-
dimento de membro da Comissão Examinadora, a Diretoria 
Geral de Recursos Humanos, providenciará se necessária a 
substituição, qualquer que seja a fase do concurso público, sem 
prejuízo dos atos já praticados;

10.3. A Comissão Examinadora do concurso público está 
assim constituída:

Titulares: Maria de Lourdes Zaros Giraldello, Daniele Janu-
ario, Aline Serpeloni Aleixo Ferreira, Simone Berbert Rodrigues 
Dapolito, Carla Cristina Fonte.

Suplentes: Angela Rosa Locateli de Godoy, Rosana Ribeiro.
11. Disposições Finais
11.1. A inscrição implicará no conhecimento das presentes 

instruções pelos candidatos e no compromisso tácito de aceita-
ção das condições do concurso público, tais como aqui se acham 
estabelecidas;

11.2. O resultado final das provas será publicado no Diário 
Oficial do Estado;

11.3. O concurso público terá validade de 01 (um) ano a 
contar da data de publicação do edital de homologação em Diá-
rio Oficial do Estado, podendo ser prorrogado por igual período;

11.4. O candidato deverá manter atualizado seu endereço 
junto à Divisão de Planejamento e Desenvolvimento da Diretoria 
Geral de Recursos Humanos. São de inteira responsabilidade 
do candidato prejuízos decorrentes da não atualização do seu 
endereço;

11.5. A UNICAMP não se responsabiliza por eventuais 
prejuízos ao candidato decorrentes de:

a) endereço não atualizado;
b) endereço de difícil acesso;
c) correspondência devolvida pela ECT por razões diversas 

de fornecimento e/ou endereço errado do candidato;

a) certidão ou declaração expedida por instituição de ensino 
público ou privada, comprovando a sua condição estudantil; ou 
carteira de identidade estudantil ou documento similar, expedi-
do por instituição de ensino público ou privado, ou por entidade 
de representação estudantil; e

b) comprovante de renda especificando perceber remune-
ração mensal inferior a 02 (dois) salários mínimos comprovados 
através de Contracheque ou Recibo de Pagamento por serviços 
prestados ou Envelope de Pagamento ou Declaração do empre-
gador; ou Extrato de Rendimentos fornecidos pelo INSS ou 
outras fontes. Na falta deste, extrato bancário identificado com 
o valor do crédito do benefício; ou

c) Recibo de seguro Desemprego e do FGTS; ou Documentos 
de Rescisão do último contrato de trabalho, mesmo que tem-
porário. No caso de contrato em Carteira de Trabalho, anexar 
ainda as cópias da página de identificação. Serão considerados 
desempregados os candidatos que tendo estado empregados 
em algum momento, estiverem sem trabalho no período da 
inscrição;

4.3.3. Não serão considerados os documentos encaminha-
dos por outro meio que não o estabelecido neste item, deste 
Edital;

4.3.4. A informação sobre o deferimento ou não do pedido 
de redução da taxa de inscrição, será enviada ao candidato, até 
o prazo final das inscrições, através do e-mail cadastrado quan-
do de sua inscrição. O candidato que tiver a solicitação deferida 
deverá imprimir boleto com valor da taxa de inscrição reduzida, 
até a data de vencimento prevista;

4.3.5. O candidato que não efetivar a inscrição mediante 
o recolhimento do respectivo valor da taxa, reduzida ou plena, 
conforme o caso, terá o pedido de inscrição não confirmado;

4.3.6. Será eliminado do concurso público o candidato que, 
não atendendo, à época de sua inscrição, aos requisitos previstos 
no item 4.3.1 deste item, tenha obtido, com emprego de fraude 
ou qualquer outro meio que evidencie má fé, a redução de que 
trata a referida lei.

5. Da solicitação de atendimento especial
5.1. Caso necessite de condições especiais para se submeter 

às provas, o candidato deverá solicitá-las por escrito até 07 
(sete) dias úteis antes da realização das provas. O candidato 
deverá preencher requerimento de condições especiais para rea-
lização das provas (Anexo 3) e protocolar, juntamente com cópia 
simples de laudo médico que ateste o tipo e o grau da deficiên-
cia/necessidade, com expressa referência ao código correspon-
dente da Classificação Internacional de Doença - no horário das 
09:00 às 12:00 horas e das 14:00 às 17:00 horas, na Divisão de 
Planejamento e Desenvolvimento da Diretoria Geral de Recursos 
Humanos - Prédio 3 da Reitoria - Campus da Unicamp - Cidade 
Universitária Zeferino Vaz - Barão Geraldo - Campinas;

5.2. A ausência dessas informações implica aceitação pelo 
candidato de realizar as provas em condições idênticas às dos 
demais candidatos;

5.3. A cópia do laudo médico não será devolvida;
5.4. Poderá ser concedido tempo adicional para a realização 

das provas, levando-se em conta o grau de dificuldade/necessi-
dade do candidato;

5.5. O tempo adicional previsto no item 5.4 não deverá 
ultrapassar 50% do tempo previsto para os demais candidatos, 
conforme avaliação realizada pela UNICAMP;

5.6. O atendimento às condições especiais para realização 
das provas ficará sujeito, por parte da UNICAMP, à análise da 
razoabilidade do solicitado.

6. Das provas
6.1. O concurso público constará das seguintes etapas:
Prova Escrita Objetiva (eliminatória e classificatória);
Prova Escrita Dissertativa (eliminatória e classificatória);
6.2. A Prova Escrita Objetiva e a Prova Escrita Dissertativa 

versarão sobre conteúdo programático constante no anexo 1 do 
presente edital;

6.3. A aplicação das etapas de provas poderá ocorrer em 
dias úteis, sábados e domingos.

6.4. A divulgação do dia, horário e local de realização das 
Provas Escrita Objetiva e Escrita Dissertativa, bem como a confir-
mação do dia de realização das provas, será no dia 20/04/2017 
no Diário Oficial do Estado e pela internet (www.dgrh.unicamp.
br). A data provável para a realização das provas escritas objeti-
va e escrita dissertativa será dia 11/06/2017. O cumprimento da 
data prevista dependerá da disponibilidade de locais adequados 
para a relização das provas;

6.5. As questões da prova escrita objetiva serão do tipo 
múltipla escolha. O candidato deverá assinalar com caneta as 
respostas da prova escrita objetiva na Folha de Respostas, que 
será o único documento válido para correção da prova. O preen-
chimento da Folha de Respostas será de inteira responsabilidade 
do candidato, que deverá proceder em conformidade com as 
instruções específicas contidas nos cadernos de questões;

6.6. A prova escrita dissertativa deve ser manuscrita, em 
letra legível e respondida com caneta;

6.7. As folhas do caderno de respostas não poderão ser 
assinadas, rubricadas, nem conter em outro local que não o 
apropriado, qualquer palavra ou marca que as identifique, sob 
pena de anulação das provas;

6.8. Os candidatos deverão comparecer ao local das provas 
com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos à hora esta-
belecida para seu início, munidos de lápis, caneta azul ou preta 
e borracha, e somente será admitido às provas o candidato 
que exibir, no ato, documento de identidade original com foto. 
Não serão aceitos documentos ilegíveis, não identificáveis e ou 
danificados;

6.8.1. Não será admitido o ingresso de candidato no local 
de realização das provas após o horário fixado para o seu início;

6.9. É vedada a utilização de aparelhos celulares ou quais-
quer outros equipamentos eletrônicos não especificados neste 
edital, corretivo líquido, caneta marca texto, boné, chapéu, ou 
outros materiais estranhos à prova. A Unicamp fornecerá emba-
lagens nas quais o candidato deverá guardar o aparelho celular 
desligado. Ao entrar na sala de prova e receber a embalagem, 
o candidato deverá desligar imediatamente o aparelho celular e 
colocá-lo na embalagem. Os candidatos devem retirar os celula-
res das embalagens após saírem do prédio;

6.10. Será eliminado do concurso público o candidato que:
6.10.1. Agir com descortesia em relação aos examinadores 

e seus auxiliares ou autoridades presentes;
6.10.2. For surpreendido durante a realização das provas, 

comunicando-se com outro candidato, ou utilizando-se de livros, 
notas ou impressos não permitidos;

6.10.3. Deixar de atender a qualquer das convocações da 
Universidade;

6.10.4. O não comparecimento às provas ou ainda a não 
apresentação da documentação solicitada excluirá o candidato 
automaticamente do concurso público;

6. 11. Não haverá segunda chamada para nenhuma das 
provas ou entrega da documentação, seja qual for o motivo 
alegado;

6.12. Não serão dadas, por telefone, informações a respeito 
de datas, de locais e de horário de realização das provas. O 
candidato deverá observar rigorosamente os editais e os comu-
nicados a serem divulgados na forma do item 6.4.

7. Do Julgamento, Habilitação e Classificação
7.1. A Prova Escrita Objetiva e a Prova Escrita Dissertativa 

serão avaliadas na escala de 0 (zero) a 10 (dez) pontos e 
somente será considerado habilitado o candidato que obtiver 
nota igual ou superior a 6 (seis) na Prova Escrita Objetiva e 6 
(seis) na Prova Escrita Dissertativa observando a seguinte escala:

Prova Escrita Objetiva - peso 1 (um);
Prova Escrita Dissertativa - peso 2 (dois);
7.2. A prova escrita dissertativa será aplicada no mesmo 

dia da prova escrita objetiva a todos os candidatos que tiveram 
suas inscrições confirmadas, mas somente serão corrigidas as 

2. Requisitos
2.1. Obrigatórios:
2.1.1. Escolaridade: Ensino Médio completo e Curso Técnico 

completo na área de Informática, cuja comprovação será exigida 
quando da convocação para admissão;

2.1.2. Idiomas: Língua inglesa para leitura e interpretação 
de manuais e mensagens;

2.1.3. Conhecimentos em: ambiente windows e linux; lógica 
de programação; linguagens HTML/CSS, Javascript, PHP e Java; 
Banco de Dados: linguagem SQL;

2.1.4. Ser brasileiro nato ou naturalizado, ou cidadão Por-
tuguês a quem foi deferida a igualdade, nas condições previstas 
pelo Decreto Federal n. 70.436/72;

2.1.5. Ter completado 18 anos de idade na data da admis-
são;

2.1.6. Não ter sido demitido por justa causa da Universidade 
Estadual de Campinas;

2.1.7. Estar em dia com as obrigações eleitorais e milita-
res, cuja comprovação deverá ser entregue em período a ser 
divulgado no Diário Oficial do Estado, quando da convocação 
para admissão;

2.1.8. Apresentar atestado de antecedentes criminais nega-
tivo, cuja comprovação deverá se dar pela apresentação de 
Certidão de Antecedentes Criminais emitida pelo Departamento 
de Polícia Federal; Atestado de Antecedentes Criminais emitido 
pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo e 
Atestado de Antecedentes Criminais emitido pelos Estados onde 
o candidato houver residido ou exercido cargo ou função pública 
nos últimos 5 (cinco) anos. O comprovante deverá ser expedido, 
no máximo, há 90 dias ou dentro do prazo de validade consig-
nado no documento e a sua comprovação deverá ser entregue 
em período a ser divulgado no Diário Oficial do Estado quando 
da convocação para admissão;

2.1.9. Gozar de boa saúde física e mental, estando apto 
para o exercício da função, sem qualquer restrição.

3. Das Atribuições da função
3.1. A descrição das atividades da função constam no anexo 

2 do presente edital.
4. Das Inscrições
4.1. On-line:
4.1.1. A inscrição on-line será efetuada via internet, no 

endereço eletrônico http://www.dgrh.unicamp.br, e solicitada no 
período entre 08:00 horas do dia 06/03/2017 e 17:00 horas do 
dia 20/03/2017, observado o horário de Brasília/DF;

4.1.2. A Diretoria Geral de Recursos Humanos não se 
responsabilizará por solicitação de inscrição não recebida por 
motivos de ordem técnica dos computadores, falhas na comu-
nicação, congestionamento das linhas de comunicação, bem 
como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem as 
transferências de dados;

4.1.3. O candidato deverá obrigatoriamente preencher a 
ficha de solicitação de inscrição e o currículo on-line disponíveis 
no momento da inscrição. As informações prestadas serão de 
inteira responsabilidade do candidato;

4.1.4. O boleto bancário estará disponível para impressão e 
pagamento da taxa de inscrição, no valor de R$ 80,00, após a 
conclusão do preenchimento da ficha de solicitação de inscrição 
e currículo on-line. O pagamento deverá ser efetuado até o pri-
meiro dia útil subsequente ao último dia do período destinado 
ao recebimento de inscrição via internet, indicado no item 4.1.1 
deste item;

4.1.4.1. As inscrições somente serão consideradas aceitas 
após a confirmação, pelo Banco, do pagamento referente à taxa 
de inscrição;

4.1.4.2. Em hipótese alguma haverá restituição da taxa de 
inscrição, bem como isenção total do pagamento;

4.1.5. A confirmação de inscrição será publicada no Diário 
Oficial do Estado em 20/04/2017;

4.1.6. Antes de efetuar a sua inscrição, o candidato deverá 
conhecer o edital de abertura de inscrições e certificar-se de 
que preenche todos os requisitos exigidos. Uma vez efetivada 
a inscrição, não será permitida em hipótese alguma alterações 
das informações prestadas, bem como de função e/ou do edital 
disponível;

4.1.7. O candidato deverá declarar, na solicitação de inscri-
ção via internet, que está ciente das condições exigidas no pre-
sente edital. A inscrição do candidato implicará no conhecimen-
to e na tácita aceitação das normas e condições estabelecidas 
neste Edital, em relação às quais não poderá alegar qualquer 
espécie de desconhecimento;

4.1.8. É vedada a inscrição condicional, extemporânea, via 
postal, via fax ou via correio eletrônico;

4.1.9. É vedada a transferência de valor pago a título de 
taxa para terceiros, assim como a transferência da inscrição para 
outrem ou para outro Concurso Público;

4.1.10. Para efetuar a inscrição, é imprescindível o número 
de Cadastro de Pessoa Física (CPF) do candidato;

4.1.10.1. O candidato que não possuir CPF deverá solicitá-
-lo nos postos credenciados, localizados nas agências bancárias, 
Correios e Telégrafos e na Receita Federal, em tempo hábil, isto 
é, de forma que consiga obter o respectivo número antes do 
término do período de inscrição;

4.1.10.2. Terá sua inscrição cancelada e será automatica-
mente eliminado do concurso público o candidato que usar o 
CPF de terceiro para realizar a sua inscrição;

4.1.11. O comprovante de inscrição deverá ser mantido 
em poder do candidato e apresentado, se necessário e quando 
solicitado;

4.2. Disponibilização para acesso à inscrição on-line:
4.2.1 A UNICAMP disponibilizará um posto de atendimento 

para a realização da inscrição, on-line, para os candidatos 
que não possuem acesso à internet, nos dias 06/03/2017 a 
20/03/2017, exceto sábados, domingos e feriados, das 09:00 às 
12:00 horas e das 14:00 às 16:00 horas no seguinte local:

Seção de Recursos Humanos do Colégio Técnico de Limeira, 
localizado na Rua Paschoal Marmo, 1888, Jardim Nova Itália, 
Limeira-SP.

O Candidato deverá apresentar-se ao posto de atendimento 
munido do Documento de Identidade e do Cadastro de Pessoa 
Física (CPF);

4.3. Redução parcial da taxa de inscrição:
4.3.1. Amparado pela Lei Estadual nº 12.782, de 20.12.2007, 

o candidato terá direito à redução de 50% (cinquenta por cento) 
do valor do pagamento da taxa de inscrição, desde que CUMU-
LATIVAMENTE atenda aos seguintes requisitos:

a) seja estudante regularmente matriculado em uma das 
séries do ensino fundamental ou médio, curso pré-vestibular, 
ou curso superior, em nível de graduação ou pós-graduação e

b) perceba remuneração mensal inferior a 02 (dois) salários 
mínimos, ou estiver desempregado;

4.3.2. O candidato que preencher as condições estabele-
cidas no item 4.3.1 deste edital deverá solicitar a redução do 
pagamento da taxa de inscrição obedecendo aos seguintes 
procedimentos:

4.3.2.1. Realizar a inscrição no endereço eletrônico previsto 
no item 4.1.1 e 4.1.3;

4.3.2.2. Preencher total e corretamente em 2 (duas) vias o 
formulário de requerimento de solicitação de redução de taxa de 
inscrição disponível no site www.dgrh.unicamp.br;

4.3.2.3. Imprimir o comprovante de inscrição e o reque-
rimento de solicitação de redução da taxa de inscrição e 
protocolar nos dias 06/03/2017 a 20/03/2017, exceto sábados, 
domingos e feriados , das 09:00 às 12:00 horas e das 14:00 às 
17:00 horas, na Divisão de Planejamento e Desenvolvimento da 
Diretoria Geral de Recursos Humanos - Prédio 3 da Reitoria - 
Campus da Unicamp - Cidade Universitária Zeferino Vaz - Barão 
Geraldo - Campinas, juntamente com cópias comprobatórias dos 
seguintes documentos:

Clecio
Realce
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I. FÍSICA DAS RADIAÇÕES
a) Estrutura atômica e nuclear.
b) Decaimento radioativo.
c) Radiações ionizantes.
d) Interações das radiações ionizantes com matéria.
e) Produção de raios-X.
II. RADIOBIOLOGIA
a) Interações das radiações com tecidos biológicos.
b) Efeitos biológicos.
c) Radiosenssibilidade de tecidos biológicos e fatores que 

a modificam.
d) Tempo, dose e fracionamento em radioterapia.
e) Transferência Linear de Energia e Efetividade Biológica 

Relativa.
III. DETETORES DE RADIAÇÕES
a) Detetores a gás: mecanismos de detecção e parâmetros 

característicos; câmaras de ionização, contadores Geiger-Müller, 
contadores proporcionais.

b) Detetoressemi-condutores: mecanismos de detecção e 
parâmetros característicos; tipos de materiais semi-condutores.

c) Detetorestermoluminescentes: processos termolumines-
centes, mecanismos de detecção e parâmetros característicos.

d) Filmes: mecanismos de detecção e parâmetros carac-
terísticos.

e) Controle de qualidade de equipamentos de medida.
IV. FONTES DE RADIAÇÃO IONIZANTE
a) Fontes de radiação para aquisição de imagens: Aparelhos 

de Raios-X convencionais e com fluoroscopia, simuladores, 
tomógrafos computadorizados.

b) Fontes de radiação para terapia: unidades de cobalto 60, 
aceleradores lineares, raios-x de ortovoltagem, braquiterapia por 
alta e baixa taxa de dose.

V. DOSIMETRIA
a) Grandezas e unidades.
b) Equilíbrio de partículas carregadas.
c) Exposição, Kerma e Dose Absorvida.
d) Teoria cavitária: Bragg-Gray e Spencer-Attix.
e) Testes de aceite e controle de qualidade: testes mecânicos 

e radioativos; parâmetros físicos.
f) Calibração de Feixes de Megavoltagem e Protocolos de 

dosimetria.
g) Protocolos da AIEA: TRS 398 e TecDoc 1274
VI. PLANEJAMENTO DE TRATAMENTO
a) Simulação e aquisição de dados do paciente.
b) Fatores e algoritmos utilizados no cálculo de dose.
c) Terapia com campos estacionários e móveis, técnicas de 

posicionamento isocêntricas e não isocêntricas.
d) Correções de falta de tecido e heterogeneidades.
e) Campos irregulares, campos assimétricos e campos 

adjacentes.
f) Feixes de elétrons.
g) Distribuição de dose.
h) Especificação da Dose e Volumes de tratamento.
i) Imagens em radioterapia: raio-x, tomografia computado-

rizada, ressonância magnética, pet/ct, ultrassom.
j) Radioterapia bidimensional, tridimensional, conformacio-

nal e de intensidade modulada.
VII. BRAQUITERAPIA
a) Fontes de radiação seladas.
b) Cálculo de dose.
c) Técnicas de Manchester, de Fletcher e de Paris.
d) Distribuição de isodose.
e) Dosimetria e Controle de Qualidade de fontes de bra-

quiterapia.
VIII. PROTEÇÃO RADIOLÓGICA
a) Conceitos básicos de proteção radiológica, grandezas 

e unidades.
b) Sistemas de limitação de dose: conceitos, princípios 

básicos, métodos de redução de dose.
c) Cálculosde blindagens.
d) Levantamento radiométrico: identificação das áreas e 

cálculos.
e) Monitoração individual externa: tipos de monitoração; 

controle de dose; medidas de segurança.
f) Normas e regulamentos.
IX. RADIOBIOLOGIA
a) Física e Química da absorção da radiação.
b) Curvas de Sobrevida de Células.
c) Radiosensibilidade e
idade celular no ciclo mitótico.
d) Reparo dos danos da radiação e o Efeito da Taxa de Dose.
e) O Efeito Oxigênio e a Reoxigenação.
f) Transferência Linear de Energia e Efetividade Biológica 

Relativa.
g) Efeitos Agudos da Irradiação de Corpo Inteiro.
h) Radioprotetores.
i) Carcinogênese da Radiação, Efeitos Hereditários da 

Radiação, Efeitos da Radiação no Embrião e no Feto.
j) Relações de Dose-Resposta para Modelos de Tecidos 

Normais.
k) Tempo, Dose e Fracionamento em Radioterapia.
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8. Dos Recursos
8.1. Terá o candidato até 2 (dois) dias para a interposição 

de recursos, tendo como termo inicial o primeiro dia útil subse-
qüente à aplicação das provas ou a divulgação de resultados e 
gabarito da prova escrita objetiva;

8.2. A matéria do recurso será restrita à alegação de irregu-
laridade insanável ou de preterição de formalidade essencial e 
não terá efeito suspensivo;

8.3. O candidato deverá preencher em 2 (duas) vias o 
formulário de recurso disponível no site www.dgrh.unicamp.
br devendo utilizar 1 (um) formulário para cada questão. For-
mulários contendo mais de 1 (uma) questão não serão aceitos;

8.4. O recurso será dirigido à Diretoria Geral de Recursos 
Humanos devendo ser protocolado no horário das 09:00 às 
12:00 horas e das 14:00 às 17:00 horas, na Divisão de Plane-
jamento e Desenvolvimento da Diretoria Geral de Recursos 
Humanos - Prédio 3 da Reitoria - Campus da Unicamp - Cidade 
Universitária Zeferino Vaz - Barão Geraldo - Campinas/SP, con-
tendo os fundamentos da pretensão;

8.4.1. Não serão aceitos recursos interpostos pelos Correios, 
por meio de fax, por email ou por qualquer outro meio além no 
previsto neste edital;

8.5. Admitido o recurso, será encaminhado à Comissão 
Examinadora, quando a ela pertinente, que deverá proferir 
manifestação fundamentada sobre o assunto, decidindo pela 
reforma ou manutenção do ato recorrido, no prazo de 05 (cinco) 
dias úteis, que será publicada em Diário Oficial do Estado e no 
site:www.dgrh.unicamp.br;

8.6. Não serão aceitos, sob hipótese alguma, pedidos 
de revisão ou vista de prova, bem como arredondamento de 
médias, em quaisquer fases do concurso público;

8.7. As respostas dos recursos estarão a disposição do 
recorrente na Divisão de Planejamento e Desenvolvimento da 
Diretoria Geral de Recursos Humanos - Prédio 3 da Reitoria - 
Campus da Unicamp - Cidade Universitária Zeferino Vaz - Barão 
Geraldo - Campinas/SP;

8.7.1. O recorrente que desejar obter cópia da resposta de 
seu recurso, deverá solicitá-la por escrito. A solicitação deverá 
ser protocolada no horário das 09:00 às 12:00 horas e das 14:00 
às 17:00 horas, na Divisão de Planejamento e Desenvolvimento 
da Diretoria Geral de Recursos Humanos - Prédio 3 da Reitoria - 
Campus da Unicamp - Cidade Universitária Zeferino Vaz - Barão 
Geraldo - Campinas;

8.8. Se da análise dos recursos contra a prova escrita obje-
tiva e ou escrita dissertativa resultar anulação de questão, os 
pontos a ela correspondentes serão atribuídos a todos os candi-
datos presentes, independentemente da formulação de recurso.

9. Da convocação e admissão
9.1. A convocação obedecerá à rigorosa ordem de classifi-

cação. Os candidatos serão convocados através de edital a ser 
publicado no Diário Oficial do Estado;

9.2. O candidato deverá atender aos requisitos dos itens 
2.1.1, 2.1.2, 2.1.4, 2.1.5, 2.1.6, 2.1.7, 2.1.8 , deste edital, 
apresentando os comprovantes das condições ali estabelecidas 
e demais documentos necessários, conforme relação a ser entre-
gue ao candidato quando da convocação;

9.2.1. Para comprovação do item 2.1.9 do edital o candidato 
deverá se submeter a exame médico pré-admissional, a ser rea-
lizado pela UNICAMP em data a ser oportunamente agendada;

9.3. O não atendimento à convocação e/ou a inexatidão ou 
irregularidade da comprovação do disposto nos itens 9.2 e 9.2.1 
deste edital eliminará o candidato do concurso público;

9.4. O candidato será considerado desistente e excluído 
tacitamente deste Concurso Público quando não comparecer às 
convocações na data estabelecida ou manifestar sua desistência 
por escrito;

9.5. Será excluído do certame o candidato que, ao ser 
convocado, não aceitar ser admitido na unidade indicada pela 
UNICAMP;

9.6. O candidato não deverá ocupar cargos públicos ou 
receber proventos de aposentadoria, ressalvados os cargos 
acumuláveis previstos no Artigo 37, inciso XVI da Constituição 
Federal e Decreto Estadual n.41.915/97;

9.7. A admissão para a função dar-se-á nos termos do 
Estatuto dos Servidores da Universidade (ESUNICAMP). O 
candidato admitido deverá cumprir estágio probatório referente 
a um período de 03 (três) anos de efetivo exercício, durante o 
qual será submetido à avaliação especial de desempenho, nos 
termos da legislação aplicável à UNICAMP. Passado o período 
do estágio probatório e tendo sido considerado apto, o admitido 
passará a gozar da estabilidade prevista no Artigo 41, parágrafo 
4º da Constituição Federal;

9.8. O candidato terá 30 (trinta) dias a partir da publicação 
de sua admissão no Diário Oficial do Estado para entrar em 
exercício. O não atendimento do prazo será considerado como 
desistência da função por parte do candidato.

10. Da Comissão Examinadora
10.1. Compete à Comissão Examinadora processar o cer-

tame, cabendo indicar as matérias sobre as quais versarão as 
provas, formular as questões, realizar as provas escritas, emitir 
julgamentos mediante atribuição de notas, analisar documenta-
ções e apreciar os recursos eventualmente interpostos;

10.2. Na hipótese de superveniente incapacidade ou impe-
dimento de membro da Comissão Examinadora, a Diretoria 
Geral de Recursos Humanos, providenciará se necessária a 
substituição, qualquer que seja a fase do concurso público, sem 
prejuízo dos atos já praticados;

10.3. A Comissão Examinadora do concurso público está 
assim constituída:

Titulares: Marcio Tokarski Pereira, Bruna Biazotto, Rodrigo 
Augusto Rubo, Israel de Oliveira Mendes, Carlos Zavarize Junior.

Suplentes: Daniel Massaro Onusic, Sergio Querino Brunetto.
11. Disposições Finais
11.1. A inscrição implicará no conhecimento das presentes 

instruções pelos candidatos e no compromisso tácito de aceita-
ção das condições do concurso público, tais como aqui se acham 
estabelecidas;

11.2. O resultado final das provas será publicado no Diário 
Oficial do Estado;

11.3. O concurso público terá validade de 01 (um) ano a 
contar da data de publicação do edital de homologação em Diá-
rio Oficial do Estado, podendo ser prorrogado por igual período;

11.4. O candidato deverá manter atualizado seu endereço 
junto à Divisão de Planejamento e Desenvolvimento da Diretoria 
Geral de Recursos Humanos. São de inteira responsabilidade 
do candidato prejuízos decorrentes da não atualização do seu 
endereço;

11.5. A UNICAMP não se responsabiliza por eventuais 
prejuízos ao candidato decorrentes de:

a) endereço não atualizado;
b) endereço de difícil acesso;
c) correspondência devolvida pela ECT por razões diversas 

de fornecimento e/ou endereço errado do candidato;
d) correspondência recebida por terceiros;
11.6. A não comprovação ou a inexatidão no atendimento 

do disposto no presente edital, no prazo estabelecido, eliminará 
o candidato do concurso público;

11.7. Os itens deste edital poderão sofrer eventuais alte-
rações, atualizações ou acréscimos enquanto não consumada 
a providência ou evento que lhes disser respeito, até a data de 
convocação para a etapa correspondente, circunstância que será 
mencionada em Edital a ser publicado;

11.8. Todos os atos e editais referentes a este concurso 
público serão divulgados no Diário Oficial do Estado e no site 
www.dgrh.unicamp.br.

ANEXO 1
PROGRAMA E REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
PROGRAMA:
PROGRAMA

em algum momento, estiverem sem trabalho no período da 
inscrição;

4.3.3. Não serão considerados os documentos encaminha-
dos por outro meio que não o estabelecido neste item, deste 
Edital;

4.3.4. A informação sobre o deferimento ou não do pedido 
de redução da taxa de inscrição, será enviada ao candidato, até 
o prazo final das inscrições, através do e-mail cadastrado quan-
do de sua inscrição. O candidato que tiver a solicitação deferida 
deverá imprimir boleto com valor da taxa de inscrição reduzida, 
até a data de vencimento prevista;

4.3.5. O candidato que não efetivar a inscrição mediante 
o recolhimento do respectivo valor da taxa, reduzida ou plena, 
conforme o caso, terá o pedido de inscrição não confirmado;

4.3.6. Será eliminado do concurso público o candidato que, 
não atendendo, à época de sua inscrição, aos requisitos previstos 
no item 4.3.1 deste item, tenha obtido, com emprego de fraude 
ou qualquer outro meio que evidencie má fé, a redução de que 
trata a referida lei.

5. Da solicitação de atendimento especial
5.1. Caso necessite de condições especiais para se submeter 

às provas, o candidato deverá solicitá-las por escrito até 07 
(sete) dias úteis antes da realização das provas. O candidato 
deverá preencher requerimento de condições especiais para rea-
lização das provas (Anexo 3) e protocolar, juntamente com cópia 
simples de laudo médico que ateste o tipo e o grau da deficiên-
cia/necessidade, com expressa referência ao código correspon-
dente da Classificação Internacional de Doença - no horário das 
09:00 às 12:00 horas e das 14:00 às 17:00 horas, na Divisão de 
Planejamento e Desenvolvimento da Diretoria Geral de Recursos 
Humanos - Prédio 3 da Reitoria - Campus da Unicamp - Cidade 
Universitária Zeferino Vaz - Barão Geraldo - Campinas;

5.2. A ausência dessas informações implica aceitação pelo 
candidato de realizar as provas em condições idênticas às dos 
demais candidatos;

5.3. A cópia do laudo médico não será devolvida;
5.4. Poderá ser concedido tempo adicional para a realização 

das provas, levando-se em conta o grau de dificuldade/necessi-
dade do candidato;

5.5. O tempo adicional previsto no item 5.4 não deverá 
ultrapassar 50% do tempo previsto para os demais candidatos, 
conforme avaliação realizada pela UNICAMP;

5.6. O atendimento às condições especiais para realização 
das provas ficará sujeito, por parte da UNICAMP, à análise da 
razoabilidade do solicitado.

6. Das provas
6.1. O concurso público constará das seguintes etapas:
Prova Escrita Objetiva (eliminatória e classificatória);
Prova Escrita Dissertativa (eliminatória e classificatória);
6.2. A Prova Escrita Objetiva e a Prova Escrita Dissertativa 

versarão sobre conteúdo programático constante no anexo 1 do 
presente edital;

6.3. A aplicação das etapas de provas poderá ocorrer em 
dias úteis, sábados e domingos.

6.4. A divulgação do dia, horário e local de realização das 
Provas Escrita Objetiva e Escrita Dissertativa, bem como a confir-
mação do dia de realização das provas, será no dia 20/04/2017 
no Diário Oficial do Estado e pela internet (www.dgrh.unicamp.
br). A data provável para a realização das provas escritas objeti-
va e escrita dissertativa será dia 04/06/2017. O cumprimento da 
data prevista dependerá da disponibilidade de locais adequados 
para a relização das provas;

6.5. As questões da prova escrita objetiva serão do tipo 
múltipla escolha. O candidato deverá assinalar com caneta as 
respostas da prova escrita objetiva na Folha de Respostas, que 
será o único documento válido para correção da prova. O preen-
chimento da Folha de Respostas será de inteira responsabilidade 
do candidato, que deverá proceder em conformidade com as 
instruções específicas contidas nos cadernos de questões;

6.6. A prova escrita dissertativa deve ser manuscrita, em 
letra legível e respondida com caneta;

6.7. As folhas do caderno de respostas não poderão ser 
assinadas, rubricadas, nem conter em outro local que não o 
apropriado, qualquer palavra ou marca que as identifique, sob 
pena de anulação das provas;

6.8. Os candidatos deverão comparecer ao local das pro-
vas com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos à hora 
estabelecida para seu início, munidos de régua milimetrada de 
30cm transparente, lápis, caneta azul ou preta e borracha, e 
somente será admitido às provas o candidato que exibir, no ato, 
documento de identidade original com foto. Não serão aceitos 
documentos ilegíveis, não identificáveis e ou danificados;

6.8.1. Não será admitido o ingresso de candidato no local 
de realização das provas após o horário fixado para o seu início;

6.9. É vedada a utilização de aparelhos celulares ou quais-
quer outros equipamentos eletrônicos não especificados neste 
edital, corretivo líquido, caneta marca texto, boné, chapéu, ou 
outros materiais estranhos à prova. A Unicamp fornecerá emba-
lagens nas quais o candidato deverá guardar o aparelho celular 
desligado. Ao entrar na sala de prova e receber a embalagem, 
o candidato deverá desligar imediatamente o aparelho celular e 
colocá-lo na embalagem. Os candidatos devem retirar os celula-
res das embalagens após saírem do prédio;

6.10. Será eliminado do concurso público o candidato que:
6.10.1. Agir com descortesia em relação aos examinadores 

e seus auxiliares ou autoridades presentes;
6.10.2. For surpreendido durante a realização das provas, 

comunicando-se com outro candidato, ou utilizando-se de livros, 
notas ou impressos não permitidos;

6.10.3. Deixar de atender a qualquer das convocações da 
Universidade;

6.10.4. O não comparecimento às provas ou ainda a não 
apresentação da documentação solicitada excluirá o candidato 
automaticamente do concurso público;

6. 11. Não haverá segunda chamada para nenhuma das 
provas ou entrega da documentação, seja qual for o motivo 
alegado;

6.12. Não serão dadas, por telefone, informações a respeito 
de datas, de locais e de horário de realização das provas. O 
candidato deverá observar rigorosamente os editais e os comu-
nicados a serem divulgados na forma do item 6.4.

7. Do Julgamento, Habilitação e Classificação
7.1. A Prova Escrita Objetiva e a Prova Escrita Dissertativa 

serão avaliadas na escala de 0 (zero) a 10 (dez) pontos e 
somente será considerado habilitado o candidato que obtiver 
nota igual ou superior a 6 (seis) na Prova Escrita Objetiva e 6 
(seis) na Prova Escrita Dissertativa observando a seguinte escala:

Prova Escrita Objetiva - peso 1 (um);
Prova Escrita Dissertativa - peso 2 (dois);
7.2. A prova escrita dissertativa será aplicada no mesmo 

dia da prova escrita objetiva a todos os candidatos que tiveram 
suas inscrições confirmadas, mas somente serão corrigidas as 
dos candidatos habilitados na prova escrita objetiva na forma 
do item 7.1. As duas provas deverão ser realizadas no tempo 
máximo de 04 (quatro) horas;

7.3. A nota final será a média ponderada dos pontos obtidos 
na Prova Escrita Objetiva e a Prova Escrita Dissertativa;

7.4. Os candidatos habilitados serão classificados de acordo 
com a nota final;

7.5. Em caso de igualdade de nota final, terá preferência, 
sucessivamente:

a) o candidato com idade mais elevada, considerando os 
candidatos com idade igual ou superior a sessenta anos, confor-
me parágrafo único do artigo 27 do Estatuto do Idoso;

b) obtiver maior nota na Prova Escrita Dissertativa;
c) persistindo o empate, terá preferência sucessivamente o 

candidato mais velho.

2.1.7. Estar em dia com as obrigações eleitorais e milita-
res, cuja comprovação deverá ser entregue em período a ser 
divulgado no Diário Oficial do Estado, quando da convocação 
para admissão;

2.1.8. Apresentar atestado de antecedentes criminais nega-
tivo, cuja comprovação deverá se dar pela apresentação de 
Certidão de Antecedentes Criminais emitida pelo Departamento 
de Polícia Federal; Atestado de Antecedentes Criminais emitido 
pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo e 
Atestado de Antecedentes Criminais emitido pelos Estados onde 
o candidato houver residido ou exercido cargo ou função pública 
nos últimos 5 (cinco) anos. O comprovante deverá ser expedido, 
no máximo, há 90 dias ou dentro do prazo de validade consig-
nado no documento e a sua comprovação deverá ser entregue 
em período a ser divulgado no Diário Oficial do Estado quando 
da convocação para admissão;

2.1.9. Gozar de boa saúde física e mental, estando apto 
para o exercício da função, sem qualquer restrição.

3. Das Atribuições da função
3.1. A descrição das atividades da função constam no anexo 

2 do presente edital.
4. Das Inscrições
4.1. On-line:
4.1.1. A inscrição on-line será efetuada via internet, no 

endereço eletrônico http://www.dgrh.unicamp.br, e solicitada no 
período entre 08:00 horas do dia 06/03/2017 e 17:00 horas do 
dia 20/03/2017, observado o horário de Brasília/DF;

4.1.2. A Diretoria Geral de Recursos Humanos não se 
responsabilizará por solicitação de inscrição não recebida por 
motivos de ordem técnica dos computadores, falhas na comu-
nicação, congestionamento das linhas de comunicação, bem 
como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem as 
transferências de dados;

4.1.3. O candidato deverá obrigatoriamente preencher a 
ficha de solicitação de inscrição e o currículo on-line disponíveis 
no momento da inscrição. As informações prestadas serão de 
inteira responsabilidade do candidato;

4.1.4. O boleto bancário estará disponível para impressão 
e pagamento da taxa de inscrição, no valor de R$ 110,00, 
após a conclusão do preenchimento da ficha de solicitação de 
inscrição e currículo on-line. O pagamento deverá ser efetuado 
até o primeiro dia útil subsequente ao último dia do período 
destinado ao recebimento de inscrição via internet, indicado no 
item 4.1.1 deste item;

4.1.4.1. As inscrições somente serão consideradas aceitas 
após a confirmação, pelo Banco, do pagamento referente à taxa 
de inscrição;

4.1.4.2. Em hipótese alguma haverá restituição da taxa de 
inscrição, bem como isenção total do pagamento;

4.1.5. A confirmação de inscrição será publicada no Diário 
Oficial do Estado em 20/04/2017;

4.1.6. Antes de efetuar a sua inscrição, o candidato deverá 
conhecer o edital de abertura de inscrições e certificar-se de 
que preenche todos os requisitos exigidos. Uma vez efetivada 
a inscrição, não será permitida em hipótese alguma alterações 
das informações prestadas, bem como de função e/ou do edital 
disponível;

4.1.7. O candidato deverá declarar, na solicitação de inscri-
ção via internet, que está ciente das condições exigidas no pre-
sente edital. A inscrição do candidato implicará no conhecimen-
to e na tácita aceitação das normas e condições estabelecidas 
neste Edital, em relação às quais não poderá alegar qualquer 
espécie de desconhecimento;

4.1.8. É vedada a inscrição condicional, extemporânea, via 
postal, via fax ou via correio eletrônico;

4.1.9. É vedada a transferência de valor pago a título de 
taxa para terceiros, assim como a transferência da inscrição para 
outrem ou para outro Concurso Público;

4.1.10. Para efetuar a inscrição, é imprescindível o número 
de Cadastro de Pessoa Física (CPF) do candidato;

4.1.10.1. O candidato que não possuir CPF deverá solicitá-
-lo nos postos credenciados, localizados nas agências bancárias, 
Correios e Telégrafos e na Receita Federal, em tempo hábil, isto 
é, de forma que consiga obter o respectivo número antes do 
término do período de inscrição;

4.1.10.2. Terá sua inscrição cancelada e será automatica-
mente eliminado do concurso público o candidato que usar o 
CPF de terceiro para realizar a sua inscrição;

4.1.11. O comprovante de inscrição deverá ser mantido 
em poder do candidato e apresentado, se necessário e quando 
solicitado;

4.2. Disponibilização para acesso à inscrição on-line:
4.2.1 A UNICAMP disponibilizará um posto de atendimento 

para a realização da inscrição, on-line, para os candidatos 
que não possuem acesso à internet, nos dias 06/03/2017 a 
20/03/2017, exceto sábados, domingos e feriados, das 09:00 às 
12:00 horas e das 14:00 às 16:00 horas no seguinte local:

Área de Recursos Humanos do Centro de Engenharia 
Biomédica - Rua Alexander Fleming, 163, Campus da Unicamp - 
Cidade Universitária "Zeferino Vaz"-Barão Geraldo - Campinas, 
SP.

O Candidato deverá apresentar-se ao posto de atendimento 
munido do Documento de Identidade e do Cadastro de Pessoa 
Física (CPF);

4.3. Redução parcial da taxa de inscrição:
4.3.1. Amparado pela Lei Estadual nº 12.782, de 20.12.2007, 

o candidato terá direito à redução de 50% (cinquenta por cento) 
do valor do pagamento da taxa de inscrição, desde que CUMU-
LATIVAMENTE atenda aos seguintes requisitos:

a) seja estudante regularmente matriculado em uma das 
séries do ensino fundamental ou médio, curso pré-vestibular, 
ou curso superior, em nível de graduação ou pós-graduação e

b) perceba remuneração mensal inferior a 02 (dois) salários 
mínimos, ou estiver desempregado;

4.3.2. O candidato que preencher as condições estabele-
cidas no item 4.3.1 deste edital deverá solicitar a redução do 
pagamento da taxa de inscrição obedecendo aos seguintes 
procedimentos:

4.3.2.1. Realizar a inscrição no endereço eletrônico previsto 
no item 4.1.1 e 4.1.3;

4.3.2.2. Preencher total e corretamente em 2 (duas) vias o 
formulário de requerimento de solicitação de redução de taxa de 
inscrição disponível no site www.dgrh.unicamp.br;

4.3.2.3. Imprimir o comprovante de inscrição e o reque-
rimento de solicitação de redução da taxa de inscrição e 
protocolar nos dias 06/03/2017 a 20/03/2017, exceto sábados, 
domingos e feriados , das 09:00 às 12:00 horas e das 14:00 às 
17:00 horas, na Divisão de Planejamento e Desenvolvimento da 
Diretoria Geral de Recursos Humanos - Prédio 3 da Reitoria - 
Campus da Unicamp - Cidade Universitária Zeferino Vaz - Barão 
Geraldo - Campinas, juntamente com cópias comprobatórias dos 
seguintes documentos:

a) certidão ou declaração expedida por instituição de ensino 
público ou privada, comprovando a sua condição estudantil; ou 
carteira de identidade estudantil ou documento similar, expedi-
do por instituição de ensino público ou privado, ou por entidade 
de representação estudantil; e

b) comprovante de renda especificando perceber remune-
ração mensal inferior a 02 (dois) salários mínimos comprovados 
através de Contracheque ou Recibo de Pagamento por serviços 
prestados ou Envelope de Pagamento ou Declaração do empre-
gador; ou Extrato de Rendimentos fornecidos pelo INSS ou 
outras fontes. Na falta deste, extrato bancário identificado com 
o valor do crédito do benefício; ou

c) Recibo de seguro Desemprego e do FGTS; ou Documentos 
de Rescisão do último contrato de trabalho, mesmo que tem-
porário. No caso de contrato em Carteira de Trabalho, anexar 
ainda as cópias da página de identificação. Serão considerados 
desempregados os candidatos que tendo estado empregados 
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para provimento de Professor Titular da Faculdade de Ciências 
Médicas.

9.8. Os itens deste edital poderão sofrer eventuais altera-
ções, atualizações ou acréscimos enquanto não consumada a 
providência ou evento que lhes disser respeito, até a data de 
convocação para a prova correspondente, circunstância que será 
mencionada em Edital ou Aviso a ser publicado.

10. PROGRAMA
MD544 – Fisiopatologia Integrada I - Módulo - Pele
1. - Pele: lesões elementares
2. - Histologia da pele e glossário microscópico.
3. - Doenças eritêmato-descamativas e vésico-bolhosas: 

Psoríase; Pênfigo; Eczemas
4. - Doenças eritêmato - descamativas e verrucosas infeccio-

sas: clínica; patologia e micologia
5. - Hanseníase
6. - Aspectos clínicos e epidemiológicos relevantes
7. - Tumores cutâneos: epiteliais e melanocíticos
RM217 - Dermatopatologia
1. - Alterações histomorfológicas básicas da pele e mucosa 

orogenital.
2. - Técnicas adicionais: colorações especiais e histoquí-

micas.
3. - Introdução à microscopia de fluorescência e eletrônica.
4. - Correlação clínico-patológica.
5. - Genodermatoses.
6. - Dermatoses bolhosas, inflamatórias e degenerativas.
7. - Cistos e neoplasias cutâneas.

 UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA

 REITORIA

 DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO
 EDITAL No 11/2017-DA/PRAd - Campus Experimental de 

São João da Boa Vista
Acham-se abertas, nos termos do Despacho nº 500/2016-

PRAd de 25/10/2016, publicado em 27/10/2016 e com base no 
Estatuto e Regimento Geral da Universidade Estadual Paulista 
“Julio de Mesquita Filho”, bem como na Resolução UNESP nº 
89/2003 e alterações posteriores, as inscrições no concurso 
público de Títulos e Provas para preenchimento de 01 emprego 
público de Professor Assistente Doutor, registrado sob o nº 415 - 
Regime de Dedicação Integral à Docência e à Pesquisa – RDIDP, 
sob o regime jurídico da CLT e legislação complementar, no 
conjunto de disciplinas: Fundamentos de Engenharia Aeronáu-
tica; Sistemas Dinâmicos; Vibrações Mecânicas, junto ao Curso 
de Engenharia Aeronáutica do Câmpus Experimental de São 
João da Boa Vista.

O concurso destina-se ao preenchimento do emprego públi-
co de Professor Assistente Doutor, por prazo indeterminado, até 
que seja provido o cargo de Professor Assistente no conjunto de 
disciplinas objeto deste concurso.

A inscrição implicará a completa ciência e a tácita aceita-
ção das normas e condições estabelecidas neste Edital, sobre 
as quais o candidato não poderá alegar qualquer espécie de 
desconhecimento.

1. REMUNERAÇÃO
1.1. O salário correspondente ao emprego público de Pro-

fessor Assistente Doutor na referência MS-3.1 = R$ 10.360,07, 
em jornada de 40 horas semanais de trabalho.

OBS: Para o candidato portador do título de Livre-Docente, o 
salário será na referência MS-5.1 = R$ 12.351,27.

2. INSCRIÇÕES
2.1. As inscrições serão recebidas, em dias úteis, no período 

de 06/03/2017 a 07/04/2017, no horário das 9:00 às 12:00 e das 
14:00 às 17:00, na UNESP – Câmpus de São João da Boa Vista, 
Av. Profª Isette Corrêa Fontão, nº 505, Jardim das Flores, São 
João da Boa Vista, SP.

2.2. No caso de inscrição por via postal os documentos 
exigidos no presente edital deverão ser enviados via SEDEX 
para: UNESP - Câmpus de São João da Boa Vista, Av. Profª 
Isette Corrêa Fontão, nº 505, Jardim das Flores, São João da Boa 
Vista – SP, CEP 13876-750 (Ref: Concurso público para Professor 
Assistente Doutor – Edital nº 11/2017-DA/PRAd).

2.3. O candidato que tiver interesse na redução da taxa 
de inscrição deverá se inscrever nos 02 (dois) primeiros dias do 
período de inscrição, satisfeitas as exigências do item 5.

3. CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO
3.1. Poderão inscrever-se graduados em curso superior, que 

tenham, no mínimo, título de Doutor, obtido preferencialmente 
em cursos de pós-graduação na área de engenharia.

3.2. O candidato estrangeiro poderá inscrever-se no con-
curso público com passaporte, entretanto, por ocasião da 
contratação deverá apresentar a cédula de identidade com visto 
permanente. Caso ainda não possua, deverá apresentar visto 
temporário e no prazo de 30 (trinta) dias entregar cópia simples 
do protocolo do pedido de transformação do visto temporário 
em permanente, sob pena de rescisão contratual.

3.3. Os títulos obtidos fora da UNESP serão aceitos para 
fins de inscrição no concurso, devendo, contudo, serem reco-
nhecidos aos títulos conferidos pela UNESP, salvo os de Mestre 
e de Doutor obtidos em cursos de pós-graduação, credenciados 
regularmente. Caso o título não seja reconhecido pela UNESP o 
docente terá seu contrato rescindido.

3.4. CPF regularizado.
4. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A INSCRIÇÃO
4.1. Requerimento dirigido ao Coordenador Executivo, 

indicando nome completo, número da cédula de identidade, data 
de nascimento, filiação, naturalidade, estado civil, residência, 
profissão e endereço eletrônico, instruindo-o com os seguintes 
documentos, cópias simples:

4.1.1. cédula de identidade ou cédula de identidade de 
estrangeiro com visto permanente ou temporário e na falta 
desta, o passaporte, no caso de candidato estrangeiro;

4.1.2. comprovante de estar em dia com as obrigações 
militares, quando do sexo masculino;

4.1.3. comprovante de estar em dia com as obrigações 
eleitorais, por meio de certidão de quitação obtida no site http://
www.tse.gov.br/internet/servicos_eleitor/quitacao.htm;

4.1.4. comprovante de graduação em curso superior, bem 
como de ser portador do título de Doutor ou cópia da ata de 
defesa da tese, condicionada a apresentação do título homolo-
gado, na ocasião da contratação.

4.2. Os candidatos deverão apresentar comprovante de 
depósito na conta corrente da UNESP - Banco do Brasil - 001 
- Agencia: 3055-4 - Conta Corrente: 130017-2 - UNESP - CNPJ: 
48.031.918/0001-24, no valor de R$ 93,00.

4.3. Declarações a serem preenchidas e assinadas:
4.3.1. de que o candidato se compromete a apresentar 

Projeto de Pesquisa em consonância com o Plano Global de Ati-
vidades, relativo ao regime de Dedicação Integral à Docência e 
à Pesquisa - RDIDP, devidamente protocolado, no prazo máximo 
de 30 (trinta) dias, a contar da data de seu exercício;

4.3.2. de que o candidato tem conhecimento da legislação 
em vigor na UNESP, em especial sobre regimes de trabalho 
docente (RDIDP/RTC).

4.4. Curriculum vitae do candidato (modelo plataforma 
Lattes) com as atividades realizadas nos últimos 05 (cinco) anos, 
em 06 (seis) vias, sendo uma delas devidamente documentada 
(inclusive com o histórico escolar - graduação e pós-graduação), 
com comprovantes de publicações, de atividades acadêmicas 
e de quaisquer outras informações declaradas, que permitam 
cabal avaliação e comprovação do mérito do candidato.

4.5. Projeto de Pesquisa, com no mínimo quatro e no máxi-
mo oito páginas, em 06 (seis) vias, tendo como base as áreas 
das disciplinas do concurso e que envolva, preferencialmente, 
aplicações na área de engenharia aeronáutica ou áreas afins.

o assunto escolhido, em alto nível, facultando o emprego de 
roteiros, apontamentos, tabelas, gráficos, dispositivos ou outros 
recursos pedagógicos utilizáveis na exposição.

5.6.3 Ao final da prova, cada examinador atribuirá ao can-
didato nota de 0 (zero) a 10 (dez).

5.7 As provas orais do presente concurso público serão 
realizadas em sessão pública. É vedado aos candidatos assistir 
às provas dos demais candidatos.

6. DA AVALIAÇÃO E JULGAMENTO DAS PROVAS
6.1. Ao final de cada uma das provas previstas no subitem 

5.1. deste edital, cada examinador atribuíra ao candidato uma 
nota de 0 (zero) a 10 (dez).

6.1.1. As notas de cada prova serão atribuídas individual-
mente pelos integrantes da Comissão Julgadora em envelope 
lacrado e rubricado, após a realização de cada prova e abertos 
ao final de todas as provas do concurso em sessão pública.

6.2. A nota final de cada examinador será a média ponde-
rada das notas atribuídas por ele ao candidato em cada prova.

6.2.1. Cada examinador fará uma lista ordenada dos 
candidatos pela sequência decrescente das notas finais por ele 
atribuídas. O próprio examinador decidirá os casos de empate, 
com critérios que considerar pertinentes.

6.2.2. As notas finais serão calculadas até a casa dos 
centésimos, desprezando-se o algarismo de ordem centesimal, 
se inferior a 5 (cinco) e aumentando-se o algarismo da casa 
decimal para o número subsequente, se o algarismo da ordem 
centesimal for igual ou superior a 5 (cinco).

6.3. A Comissão Julgadora, em sessão reservada, após 
divulgadas as notas e apurados os resultados, emitirá parecer 
circunstanciado sobre o resultado do concurso justificando 
a indicação feita, do qual deverá constar tabela e/ou textos 
contendo as notas, as médias e a classificação dos candidatos.

6.3.1. Poderão ser acrescentados ao relatório da Comissão 
Julgadora, relatórios individuais de seus membros.

6.4. O resultado do concurso será imediatamente proclama-
do pela Comissão Julgadora em sessão pública.

6.4.1. Serão considerados habilitados os candidatos que 
obtiverem, da maioria dos examinadores, nota final mínima 7 
(sete).

6.4.2. A relação dos candidatos habilitados é feita a partir 
das listas ordenadas de cada examinador.

6.4.3. O primeiro colocado será o candidato que obtiver o 
maior número de indicações em primeiro lugar na lista ordenada 
de cada examinador.

6.4.4. O empate nas indicações será decidido pela maior 
média obtida na prova de títulos. Persistindo o empate a decisão 
caberá, por votação, à Comissão Julgadora. O Presidente terá o 
voto de desempate, se couber.

6.4.4.1. Para fins previstos no subitem 6.4.4. a média obtida 
corresponde à média aritmética simples das notas atribuídas 
pelos membros da Comissão Julgadora ao candidato. A média 
será computada até a casa dos centésimos, desprezando-se 
o algarismo de ordem centesimal, se inferior a 5 (cinco) e 
aumentando-se o algarismo da casa decimal para o número 
subsequente, se o algarismo da ordem centesimal for igual ou 
superior a 5 (cinco).

6.4.5. Excluindo das listas dos examinadores o nome do 
candidato anteriormente selecionado, o próximo classificado 
será o candidato que obtiver o maior número de indicações na 
posição mais alta da lista ordenada de cada examinador.

6.4.6. Procedimento idêntico será efetivado subsequente-
mente até a classificação do último candidato habilitado.

6.5. As sessões de que tratam os itens 6.1.1., 6.3. e 6.4. 
deverão se realizar no mesmo dia em horários previamente 
divulgados.

6.6. O parecer da Comissão Julgadora será submetido à 
Congregação da Faculdade de Ciências Médicas, que só poderá 
rejeitá-lo em virtude de vícios de ordem formal, pelo voto de 2/3 
(dois terços) de seus membros presentes.

6.7. O resultado final do concurso será submetido à apre-
ciação da Câmara Interna de Desenvolvimento de Docentes 
(CIDD), e encaminhada à Câmara de Ensino, Pesquisa e Extensão 
(CEPE) para deliberação, que só poderá rejeitá-lo em virtude de 
vícios de ordem formal, pelo voto de 2/3 (dois terços) de seus 
membros presentes.

6.8. A relação dos candidatos aprovados será publicada no 
Diário Oficial do Estado, com as respectivas classificações.

7. DA ELIMINAÇÃO
7.1. Será eliminado do concurso público o candidato que:
a) - Deixar de atender às convocações da Comissão Jul-

gadora;
b) - Não comparecer a qualquer uma das provas, exceto a 

prova de títulos.
8. DOS RECURSOS
8.1. No prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar do primeiro 

dia útil subsequente à publicação do edital que informa as ins-
crições aceitas, a composição da Comissão Julgadora e o calen-
dário de provas, caberá recurso à Câmara de Ensino, Pesquisa e 
Extensão contra a composição da Comissão ou inscrições.

8.1.1. A Deliberação da CEPE com o resultado do recurso 
será divulgado no sítio eletrônico da Secretaria Geral da UNI-
CAMP (www.sg.unicamp.br)

8.2. Do resultado do concurso caberá recurso, exclusiva-
mente de nulidade, ao Conselho Universitário, no prazo de 05 
(cinco) dias úteis, a contar da publicação prevista no item 6.8 
deste edital.

8.2.1. O recurso deverá ser protocolado na Secretaria Geral 
da UNICAMP.

8.2.2. Não será aceito recurso via postal, via fac-símile ou 
correio eletrônico.

8.2.3. Recursos extemporâneos não serão recebidos.
8.3. O resultado do recurso será divulgado no sítio eletrô-

nico da Secretaria Geral da UNICAMP (www.sg.unicamp.br).
9. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
9.1. A inscrição do candidato implicará no conhecimento 

e na tácita aceitação das normas e condições estabelecidas 
neste Edital, em relação às quais o candidato não poderá alegar 
qualquer espécie de desconhecimento.

9.2. As convocações, avisos e resultados do concurso serão 
publicados no Diário Oficial do Estado e estarão disponíveis no 
sítio www.fcm.unicamp.br/fcm/concursos, sendo de responsabi-
lidade exclusiva do candidato o seu acompanhamento. 9.3. Se os 
prazos de inscrição e/ou recurso terminarem em dia em que não 
há expediente na Universidade, no sábado, domingo ou feriado, 
estes ficarão automaticamente prorrogados até o primeiro dia 
útil subsequente.

9.4. O prazo de validade do concurso será de 1 ano, a contar 
da data de publicação no Diário Oficial do Estado da homolo-
gação dos resultados pela CEPE, podendo ser prorrogado uma 
vez, por igual período.

9.4.1. Durante o prazo de validade do concurso poderão ser 
providos os cargos que vierem a vagar, para aproveitamento de 
candidatos aprovados na disciplina ou conjunto de disciplinas 
em concurso.

9.5. A critério da Unidade de Ensino e Pesquisa, ao candida-
to aprovado e admitido poderão ser atribuídas outras disciplinas 
além das referidas na área do concurso, desde que referentes à 
área do concurso ou de sua área de atuação.

9.6. O candidato aprovado e admitido somente será con-
siderado estável após o cumprimento do estágio probatório, 
referente a um período de 03 (três) anos de efetivo exercício, 
durante o qual será submetido à avaliação especial de desem-
penho, conforme regulamentação prevista pela Universidade.

9.7. O presente concurso obedecerá às disposições conti-
das nas Deliberações CONSU-A-09/15, CONSU-A-21/2014 que 
estabelece o perfil de Professor Titular da Faculdade de Ciências 
Médicas e da Deliberação CONSU-A-6/2016 que estabelece os 
requisitos e procedimentos internos para realização de concurso 

3.3.2. O candidato portador de necessidades especiais, tem-
porária ou permanente, que precisar de condições especiais para 
se submeter às provas deverá solicitá-las por escrito no momen-
to da inscrição, indicando as adaptações de que necessita.

3.4. O prazo de inscrição poderá ser prorrogado, a critério 
da Unidade, por no máximo igual período, devendo ser publica-
do no Diário Oficial do Estado até o final do dia útil imediata-
mente posterior ao do encerramento das inscrições.

3.5. Recebida a documentação de inscrição e satisfeitas 
às condições do Edital, a Secretaria da Unidade encaminhará 
o requerimento de inscrição relativos aos subitens 1.1.1; 1.1.2; 
e 1.1.3 deste Edital, com toda a documentação, ao Diretor da 
Faculdade de Ciências Médicas, que a submeterá ao Departa-
mento ou a outra instância competente, definida pela Congre-
gação da Unidade a que estiver afeta a área em concurso, para 
emitir parecer circunstanciado sobre o assunto, observando-se o 
disposto na Deliberação CONSU-A-023/1992.

3.5.1. O parecer de que trata o item 3.5 será submetido à 
aprovação da Congregação da Unidade, instância que deliberará 
sobre o deferimento de inscrições, ressalvado a inscrição com 
base no subitem 1.1.4.

3.5.2. A solicitação de inscrição feita com base no subitem 
1.1.4. deste edital será submetida para apreciação da Câmara 
de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE). A CEPE, para deliberar 
sobre o pedido, designará uma Comissão composta de cinco (05) 
especialistas na área em concurso, para emitir parecer individual 
e circunstanciado sobre os méritos do candidato, observando-se 
a área do concurso e, no que couber, o perfil de Professor Titular 
da Unidade.

3.5.3. A Comissão de Especialistas de que trata o subitem 
anterior será constituída por Professores Titulares efetivos da 
Universidade Estadual de Campinas, a partir de uma lista de 10 
(dez) nomes sugeridos pela Congregação, completando-se, se 
necessário, o seu número, com profissionais de igual categoria 
de outros estabelecimentos de ensino superior no país.

3.5.4. A inscrição ao concurso público para o cargo de 
Professor Titular, com base no subitem 1.1.4., considerar-se-á 
efetivada se o candidato obtiver o voto de 2/3 dos membros da 
CEPE em exercício.

3.5.5. A Unidade divulgará no sítio www.fcm.unicamp.
br/fcm/concursos a deliberação da Congregação referente às 
inscrições e a composição da Comissão Julgadora.

3.6. Os candidatos inscritos serão notificados por edital, 
publicado no Diário Oficial do Estado, com antecedência mínima 
de 20 (vinte) dias do início das provas, do deferimento ou inde-
ferimento da inscrição, da composição da Comissão Julgadora e 
seus suplentes, bem como do calendário fixado para as provas.

3.6.1. Caso haja solicitação por escrito de todos os candida-
tos inscritos e desde que não haja, a critério do Diretor da Unida-
de, qualquer inconveniente, a data de realização das provas de 
que trata o item 3.6. deste edital, poderá ser antecipada por até 
07 (sete) dias ou postergada por até trinta (30) dias.

4. DA COMISSÃO JULGADORA
4.1. A Comissão Julgadora será constituída de 05 (cinco) 

membros titulares possuidores de aprofundados conhecimentos 
sobre a área em concurso ou área afim, cujos nomes serão 
aprovados pela Congregação da Unidade, e sua composição 
deverá obedecer aos princípios constitucionais, em particular o 
da impessoalidade.

4.1.1. Dois membros da Comissão Julgadora serão perten-
centes ao corpo docente da Universidade, escolhidos entre seus 
docentes possuidores do título de Professor Titular.

4.1.2. Os demais membros serão escolhidos entre profes-
sores de igual categoria de outras instituições oficiais de ensino 
superior ou entre profissionais especializados de instituições 
científicas, técnicas ou artísticas, do país ou do exterior.

4.1.3. Cada Comissão Julgadora terá sempre, além dos 
membros efetivos, pelo menos 2 (dois) suplentes indicados pelo 
mesmo processo.

4.2. Os trabalhos serão presididos pelo Professor Titular da 
Universidade mais antigo no cargo, dentre aqueles indicados 
para constituir a respectiva Comissão Julgadora.

5. DAS PROVAS
5.1. O presente concurso constará das seguintes provas:
I – prova de Títulos; (peso 1)
II – prova de Arguição; (peso 1)
II – prova de Erudição; (peso 1)
5.2. Na definição dos horários de realização das provas será 

considerado o horário oficial de Brasília/DF.
5.2.1. O candidato deverá comparecer ao local designado 

para a realização das provas com antecedência mínima de 30 
(trinta) minutos da hora fixada para o seu início.

5.2.2. Não será admitido o ingresso de candidato no local 
de realização das provas após o horário fixado para o seu início.

5.3. O não comparecimento às provas (exceto à prova de 
títulos), por qualquer que seja o motivo, caracterizará desis-
tência do candidato e resultará em sua eliminação do certame.

Prova de Títulos
5.4 Na prova de títulos será apreciado pela Comissão 

Julgadora o Memorial apresentado pelo candidato no ato da 
inscrição.

5.4.1. No julgamento dos títulos, deverá ser feita uma ava-
liação abrangente que permita concluir se o candidato demons-
tra reputação nacional ou internacional, se contribui com inova-
ção ou avanço do conhecimento em pelo menos uma das áreas 
de atuação e se lidera grupos de trabalho ou pesquisa. Para 
tanto, devem ser considerados os seguintes aspectos e critérios:

a) - Área de destaque na atividade acadêmica: avaliada 
por meio de resultados objetivos e pelo impacto das ações em 
pelo menos uma das seguintes áreas de atuação: ensino, prática 
clínica e investigação científica;

b) - Produção acadêmica: será avaliado de forma ampla, 
incluindo atividades de ensino, pesquisa, extensão, orientação, 
tutoria, supervisão, publicações, produção de materiais edu-
cativos, instrumentos de avaliação, organização de diretrizes 
clínicas, criação ou organização de serviços de saúde, patentes, 
assessorias e consultorias científicas e outras publicações em 
mídia impressa ou alternativa;

c) - Reconhecimento profissional: será avaliado pela exten-
são, qualidade e impacto do conjunto do trabalho e pela repu-
tação do docente entre seus pares, que pode ser local, regional, 
nacional ou internacional.

d) -  Atividades complementares: são aquelas que com-
plementam a produção acadêmico-científica, podendo incluir 
atuação clínica, pesquisa, extensão, gestão acadêmica ou 
institucional e gestão de serviços de saúde, habitualmente não 
definidas como área de destaque e de ensino.

5.4.2. Cada examinador atribuirá uma nota de 0 (zero) a 10 
(dez) à prova de títulos.

Prova de Arguição
5.5 A prova de arguição destina-se à avaliação geral da 

qualificação científica, literária ou artística do candidato.
5.5.1 Serão objeto de arguição, as atividades desenvolvidas 

pelo candidato constantes do Memorial por ele elaborado.
5.5.2 Cada integrante da Comissão Julgadora disporá de 

até 30 (trinta) minutos para arguir o candidato que terá igual 
tempo para responder as questões formuladas.

5.5.3 Havendo acordo mútuo, cada arguição poderá ser 
feita sob a forma de diálogo, respeitando, porém, o limite máxi-
mo de 01 (uma) hora.

5.5.4 Ao final da prova, cada examinador atribuirá ao can-
didato nota de 0 (zero) a 10 (dez).

Prova de Erudição
5.6 A prova de erudição constará de exposição sobre tema 

de livre escolha do candidato, pertinente à área em concurso.
5.6.1 A prova de erudição deverá ser realizada de acordo 

com a área ou conjunto de disciplinas publicadas no edital.
5.6.2 A prova erudição terá duração de 50 (cinquenta) a 

60 (sessenta) minutos, e nela o candidato deverá desenvolver 

20.Norma CNEN NN 3.01 – Diretrizes Básicas de Proteção 
Radiológica, 2014

21.Norma CNEN NN 3.02 – Serviços de Radioproteção, 
1988

22.Norma CNEN NN 6.10 – Requisitos de Segurança e Pro-
teção Radiológica para Serviços de Radioterapia, 2014

ANEXO 2
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
Aplicar princípios, conceitos e métodos da física em ativi-

dades específicas. Aplicar técnicas de radiação ionizante e não 
ionizante em ciências da vida. Desenvolver fontes alternativas 
de energia, projetar sistemas eletrônicos, ópticos, de telecomu-
nicações e outros sistemas físicos. Realizar pesquisas científicas 
e tecnológicas. Administrar atividades de pesquisas e aplicações. 
Difundir conhecimentos. Realizar medidas de grandezas físicas, 
desenvolver programas e rotinas computacionais e elaborar 
documentação técnica e científica.

 SECRETARIA GERAL
 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
FACULDADE DE EDUCAÇÃO FÍSICA
PARECER FINAL
Concurso de provas e títulos para obtenção do título de 

Livre-Docente na área de Atividade Física, Adaptação e Saúde, 
nas disciplinas EF 512 e FF 017, do Departamento de Estudos 
da Atividade Física Adaptada da Faculdade de Educação Física 
da Universidade Estadual de Campinas, ao qual se submeteu a 
Professora Doutora MARA PATRÍCIA CHACON MIKAHIL.

Face ao resultado global das Provas às quais se submeteu 
a Professora acima mencionada, bem como análise de seu 
Memorial, a Comissão Julgadora houve por bem aprová-la com 
média final “8,92” (oito inteiros e noventa e dois centésimos), e 
assinou como segue em 20-02-2017.

Prof. Dr. Roberto Vilarta - Presidente
Profa. Dra. Maria Cláudia Costa Irigoyen
Profa. Dra. Cláudia Lúcia de Moraes Forjaz
Prof. Dr. Álvaro Reischak de Oliveira
Prof. Dr. Cláudio Alexandre Gobatto
 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
EDITAL
CARGO DE PROFESSOR TITULAR – MS-6
O Diretor da Faculdade de Ciências Médicas da Universi-

dade Estadual de Campinas, através da Secretaria Geral, torna 
pública a abertura de inscrições para o concurso público de 
provas e títulos, para provimento de 01 cargo de Professor 
Titular, nível MS-6, em RTP, com opção preferencial para o 
RDIDP, nos termos do item 2, na área de Anatomia Patológica 
Especial, nas disciplinas MD544 – Fisiopatologia Integrada I 
e RM217 - Dermatopatologia, do Departamento de Anatomia 
Patológica da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade 
Estadual de Campinas.

1. DOS REQUISITOS MÍNIMOS PARA INSCRIÇÃO:
1.1. Poderão se inscrever no concurso:
1.1.1. Professor Associado da UNICAMP que exerça essa 

função há pelo menos 5 (cinco) anos e que satisfaça o perfil de 
Professor Titular da Unidade;

1.1.2. Docente portador há 5 (cinco) anos, no mínimo, do 
título de Livre-Docente, obtido por concurso de títulos em insti-
tuição oficial e devidamente reconhecida pela UNICAMP e que 
satisfaça o perfil de Professor Titular da Unidade;

1.1.3. Docente integrante da Parte Suplementar (PS) do QD-
-UNICAMP que exerça a função MS-5 ou MS-6 na forma do § 3º 
do Artigo 261 do Regimento Geral;

1.1.4. Especialista de reconhecido valor e com atividade 
científica comprovada na área do concurso, integrante ou não do 
QD-UNICAMP, excepcionalmente e pelo voto de 2/3 (dois terços) 
dos membros em exercício da Câmara de Ensino, Pesquisa e 
Extensão – CEPE.

2. DO REGIME DE TRABALHO
2.1. Nos termos do Estatuto da UNICAMP, o Regime de 

Dedicação Integral à Docência e à Pesquisa (RDIDP) é o regime 
preferencial do corpo docente e tem por finalidade estimular e 
favorecer a realização da pesquisa nas diferentes áreas do saber 
e do conhecimento, assim como, correlatamente, contribuir para 
a eficiência do ensino e para a difusão de ideias e conhecimento 
para a comunidade.

2.2. Ao se inscrever no presente concurso público o candida-
to fica ciente e concorda que, no caso de admissão, poderá ser 
solicitada, a critério da Congregação da Unidade, a apresenta-
ção de plano de pesquisa, que será submetido à Comissão Per-
manente de Dedicação Integral à Docência e à Pesquisa – CPDI 
– para avaliação de possível ingresso no Regime de Dedicação 
Integral à Docência e à Pesquisa – RDIDP.

2.3. O Regime de Dedicação Integral à Docência e à 
Pesquisa (RDIDP) está regulamentado pela Deliberação CONSU-
-A-02/01, cujo texto integral está disponível no sítio: http://
www.pg.unicamp.br/mostra_norma.php?consolidada=S&id_
norma=2684.

2.4. O aposentado na carreira docente aprovado no con-
curso público somente poderá ser admitido no Regime de 
Turno Parcial (RTP), vedada a extensão ao Regime de Dedicação 
Integral à Docência e à Pesquisa (RDIDP), conforme Deliberação 
CONSU-A-08/2010.

2.5. A remuneração inicial para o cargo de Professor Titular 
da Carreira do Magistério Superior é a seguinte:

a) RTP – R$ 2.749,56
b) RTC – R$ 6.979,53
c) RDIDP – R$ 15.862,33
3. DAS INSCRIÇÕES
3.1. As inscrições deverão ser feitas de forma presencial 

pelo candidato ou por seu procurador (procuração simples) 
dentro do prazo de 40 dias corridos, a contar do primeiro dia 
útil subsequente ao da publicação deste edital no Diário Oficial 
do Estado – DOE, no horário das 9h00 às 12h00 e das 14h00 às 
17h00, na Secretaria Geral da Faculdade de Ciências Médicas, 
situada à Rua Tessália Vieira de Camargo, nº 126 na Cidade 
Universitária “Zeferino Vaz”, Barão Geraldo.

3.1.1. Não serão admitidas inscrições enviadas via postal, 
via fac-símile ou correio eletrônico, nem inscrições condicionais 
ou apresentadas fora do prazo estabelecido.

3.2. No momento da inscrição deverá ser apresentado 
requerimento dirigido ao Diretor da Faculdade de Ciências 
Médicas, contendo nome, domicílio, profissão e sob qual subi-
tem previsto no item 1 está se inscrevendo, acompanhado dos 
seguintes documentos:

a) prova de ser portador do título de livre docente, ressal-
vada as hipóteses previstas nos subitens 1.1.1.; 1.1.3.; e 1.1.4. 
deste Edital;

b) documento de identificação pessoal, em cópia;
c) 1 (um) exemplar do Memorial impresso e em formato 

digital (arquivo pdf.), na forma indicada no item 3.3. deste 
Edital. Cópias impressas poderão ser solicitadas aos candidatos 
à critério da Comissão Julgadora;

d) 1 (um) exemplar, ou cópia, de cada trabalho ou documen-
to mencionado no Memorial, em formato digital (arquivo pdf.).

3.3. O memorial a que se refere à alínea “c” do item 3.2, 
deverá conter tudo o que se relacione com a formação didática, 
administrativa e profissional do candidato, principalmente suas 
atividades relacionadas com a área em concurso, a saber:

a) a produção científica e a criação original, literária, artísti-
ca ou filosófica do candidato, se for o caso;

b) as atividades didáticas desenvolvidas;
c) as atividades profissionais referentes à matéria em 

concurso;
d) as atividades de planejamento, organização e implanta-

ção de serviços novos;
e) as atividades de formação e orientação.
3.3.1. O memorial poderá ser aditado, instruído ou com-

pletado até a data fixada para o encerramento das inscrições.
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