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12.782/2007 deverão efetuar a solicitação nos dois primeiros 
dias de inscrição (ver item “11” deste Edital).

1.2. Não será permitida inscrição por meio bancário, pelos 
Correios, fac-símile, condicional ou fora do prazo estabelecido.

2. A inscrição implicará a completa ciência e a tácita acei-
tação das normas e condições estabelecidas neste Edital e nas 
demais normas legais pertinentes, sobre as quais o candidato 
não poderá alegar qualquer espécie de desconhecimento.

3. Para se inscrever, o candidato deverá preencher as 
condições para o exercício da função e entregar, na data da 
contratação, comprovação de:

a) ser brasileiro, nato ou naturalizado, ou gozar das prer-
rogativas previstas no art. 12 da Constituição Federal e demais 
disposições de lei, no caso de estrangeiros;

b) ter 18 anos completos na data da contratação;
c) quando do sexo masculino, estar em dia com as obriga-

ções militares;
d) ser eleitor e estar quite com a Justiça Eleitoral;
e) estar com o CPF regularizado;
f) possuir os requisitos exigidos para o exercício da função;
g) não registrar antecedentes criminais;
h) ter aptidão física e mental para o exercício das atribui-

ções da função, comprovada em avaliação médica.
i) outros documentos que a Faculdade de Filosofia e Ciên-

cias julgar necessários.
4. O correspondente pagamento da importância do valor 

da taxa de inscrição de R$ 35,00 (trinta e cinco reais) poderá 
ser efetuado, em dinheiro ou em cheque, em qualquer agência 
bancária.

4.1. Se, por qualquer razão, o cheque for devolvido ou 
efetuado pagamento em valor menor ao da taxa de inscrição, a 
inscrição do candidato será automaticamente cancelada.

4.2. Não será aceito pagamento da taxa de inscrição por 
depósito em caixa eletrônico, pelos Correios, fac-símile, trans-
ferência eletrônica, DOC, ordem de pagamento ou depósito 
comum em conta corrente, condicional ou fora do período de 
inscrição ou por qualquer outro meio que não os especificados 
neste Edital.

4.3. O pagamento por agendamento somente será aceito 
se comprovada a sua efetivação dentro do período de inscrição.

4.4. O não atendimento aos procedimentos estabelecidos 
nos itens anteriores implicará o cancelamento da inscrição do 
candidato, verificada a irregularidade a qualquer tempo.

4.5. Para o pagamento da taxa de inscrição, somente poderá 
ser utilizado o boleto bancário gerado no ato da inscrição, até 
a data limite do encerramento das inscrições. Atenção para o 
horário bancário.

4.6. A efetivação da inscrição somente ocorrerá após a con-
firmação, pelo banco, do pagamento do boleto referente à taxa.

4.6.1. A pesquisa para acompanhar a situação da inscrição 
poderá ser feita no site www.marilia.unesp.br/eventos a partir 
de 03 (três) dias úteis após o encerramento do período de 
inscrições, ou pelo recebimento de confirmação de pagamento 
enviado para o e-mail indicado no formulário da inscrição.

4.6.2. Caso seja detectada falta de informação, o candidato 
deverá entrar em contato com a Seção Técnica de Desenvol-
vimento e Administração de Recursos Humanos – STDARH da 
Faculdade de Filosofia e Ciências – telefones (14) 3402-1326, 
para verificar o ocorrido.

4.7. Não haverá devolução de importância paga, ainda que 
efetuada a mais ou em duplicidade, nem isenção total ou parcial 
de pagamento do valor da taxa de inscrição, seja qual for o moti-
vo alegado, exceto ao candidato amparado pela Lei Estadual nº 
12.782, de 20.12.2007.

5. A devolução da importância paga somente ocorrerá se o 
Concurso Público não se realizar.

6. O candidato será responsável por qualquer erro, omissão 
e pelas informações prestadas na ficha de inscrição.

6.1. O candidato que prestar declaração falsa, inexata ou, 
ainda, que não satisfaça a todas as condições estabelecidas 
neste Edital, terá sua inscrição cancelada e, em consequência, 
anulados todos os atos dela decorrentes, mesmo que aprovado 
e que o fato seja constatado posteriormente.

7. As informações prestadas na ficha de inscrição são de 
inteira responsabilidade do candidato, cabendo à Faculdade 
de Filosofia e Ciências o direito de excluir do Concurso Público 
aquele que preenchê-la com dados incorretos ou que prestar 
informações inverídicas, ainda que o fato seja constatado 
posteriormente.

8. No ato da inscrição, não serão solicitados os documentos 
comprobatórios constantes no item 3. deste Capítulo, sendo 
obrigatória a sua comprovação quando da contratação, sob 
pena de exclusão do candidato do Concurso Público.

8.1. Não deverá ser enviada a Faculdade de Filosofia e 
Ciências qualquer cópia de documento de identidade.

9. Informações complementares referentes à inscrição pode-
rão ser obtidas no site www.marilia.unesp.br/concursos e pelos 
telefones (14) 3402-1326/1348.

10. Para se inscrever, o candidato deverá, durante o período 
das inscrições:

a) acessar o site www.marilia.unesp.br/eventos
b) localizar no site o “link” correlato ao Concurso Público;
c) ler, na íntegra, o respectivo Edital e preencher total e 

corretamente a ficha de inscrição;
d) transmitir os dados da inscrição;
e) imprimir o boleto bancário;
f) efetuar o pagamento do boleto bancário correspondente 

à taxa de inscrição, de acordo com o item 4. deste Capítulo, até 
a data limite para encerramento das inscrições.

11. Em conformidade com o que dispõe a Lei Estadual nº 
12.782, de 20 de dezembro de 2007, poderá ser concedido o 
direito de redução do valor da taxa de inscrição ao candidato 
para o Concurso Público.

11.1. O direito da redução do valor da taxa de inscrição, 
correspondente a 50% (cinquenta por cento), será concedido 
ao candidato que, CUMULATIVAMENTE, preencha os seguintes 
requisitos:

I. seja estudante regularmente matriculado:
a) em uma das séries do ensino fundamental; ou
b) no ensino médio ou equivalente; ou
c) em curso pré-vestibular; ou
d) em curso superior, em nível de graduação ou pós-

-graduação.
II. perceba remuneração mensal inferior a 2 (dois) salários-

-mínimos ou esteja desempregado.
Observação: Será considerado desempregado o candidato 

que, tendo estado empregado, estiver sem trabalho no momento 
e no período de até 12 meses anteriores à data da solicitação da 
redução do valor da taxa de inscrição.

12. O candidato que desejar solicitar o referido direito 
deverá:

a) acessar o site www.marilia.unesp.br/eventos (link do 
Concurso Público), clicar no link “Documentos” no menu 
esquerdo da página e clicar em “Solicitação de redução da taxa 
de inscrição”, baixar o arquivo,preencher os dados solicitados, e 
após, imprimir, datar e assinar o requerimento de solicitação de 
redução do valor da taxa de inscrição.

b) protocolar, pessoalmente ou por procuração, na Seção 
Técnica de Comunicações do FACULDADE DE FILOSOFIA E 
CIÊNCIAS, sito à Avenida Hygino Muzzi Filho, nº 737, Mirante, 
Marília - SP, até as 16h00 do dia 28/05/2018, juntamente com 
o requerimento referido na alínea “a” deste item, os documen-
tos comprobatórios relacionados no item 13. deste Capítulo, 
conforme o caso.

III. Prova de Defesa de Tese ou avaliação do conjunto da 
produção científica, artística ou humanística do candidato 
após o seu doutoramento e por ele apresentado de forma a 
evidenciar a sua contribuição nos campos da ciência, das artes 
ou humanidades.

3.1. A Prova de Títulos consistirá na avaliação pela Comis-
são Julgadora, com base no memorial apresentado, dos títulos 
do candidato, emitindo parecer circunstanciado em que se realce 
sua criatividade na ciência, nas artes ou humanidades e suas 
qualidades como professor e orientador de trabalhos.

3.1.1. No julgamento de títulos será considerado cada um 
dos itens abaixo, por ordem decrescente de valor:

a. Atividades didáticas de orientação, de ensino e pesquisa;
b. Atividades científicas, artísticas, culturais e técnicas rela-

cionadas com a matéria em concurso;
c. Títulos universitários; e
d. Diplomas de outras dignidades universitárias e acadê-

micas.
3.2. A prova didática versará sobre o programa de disciplina 

ou conjunto de disciplinas ministradas na Universidade no ano 
anterior ao concurso e nela o candidato deverá revelar cultura 
aprofundada no assunto.

3.2.1. A matéria para a prova didática será sorteada na pre-
sença de, no mínimo, 3 membros da Comissão Julgadora, com 
24 horas de antecedência, de uma lista de 10 pontos organizada 
pela referida Comissão.

3.2.2. A prova didática terá a duração de 50 a 60 minutos 
e nela o candidato desenvolverá o assunto do ponto sorteado, 
vedada a simples leitura do texto da aula, mas facultando-se, 
com prévia aprovação da Comissão Julgadora, o emprego de 
roteiros, apontamentos, tabelas, gráficos, dispositivos ou outros 
recursos pedagógicos utilizáveis na exposição.

3.3. A tese a ser defendida pelo candidato deverá basear-
-se em trabalho de pesquisa original. No caso de o candidato 
optar pela apresentação do conjunto de sua produção científica, 
artística ou humanística, realizada após o doutoramento, este 
conjunto de trabalhos será organizado de modo a demonstrar 
a capacidade crítica do candidato, bem como a originalidade 
de suas pesquisas.

3.3.1. A arguição será feita pela Comissão Julgadora, caben-
do a cada examinador 30 minutos e igual prazo ao candidato 
para responder. A critério do candidato, poderá haver diálogo e 
neste caso, os tempos serão somados.

IV - DO JULGAMENTO DAS PROVAS
4. Cada examinador atribuirá notas de 0 (zero) a 10 (dez) a 

cada uma das provas.
4.1. A nota final de cada examinador será a média das notas 

por ele atribuídas às provas.
4.2. Os candidatos que alcançarem, de 3 (três) ou mais 

examinadores, a média mínima 7,0 (sete), serão julgados habili-
tados à Livre-Docência.

4.3. A Comissão Julgadora, terminadas as provas, emitirá 
um parecer circunstanciado, único e conclusivo, sobre o resul-
tado do concurso que será submetido à aprovação da Congre-
gação da Unidade.

V - DA DIVULGAÇÃO DO PARECER DA COMISSÃO JUL-
GADORA

5. O resultado final do Concurso para Livre-Docente, 
devidamente aprovado pela Congregação, será submetido à 
homologação da Câmara de Ensino, Pesquisa e Extensão, com 
posterior publicação no D.O.E.

VI - DO RECURSO
6. Do julgamento do concurso caberá recurso, exclusi-

vamente de nulidade, para a Câmara de Ensino, Pesquisa e 
Extensão.

VII – DA LEGISLAÇÃO
7. O presente concurso obedecerá às disposições conti-

das na Deliberação CONSU-A-05/2003, Deliberação CONSU-
-A-19/2017 e Deliberação CONSU-A-21/2011 que estabelece 
o perfil de Professor Associado I (MS-5.1) da Faculdade de 
Tecnologia.

 UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA

 UNIDADES UNIVERSITÁRIAS

 CAMPUS DE ARAÇATUBA
 Faculdade de Odontologia
 Edital 10/2018-DTA: convocação para provas
A Direção da Faculdade de Odontologia do câmpus de 

Araçatuba convoca o candidato Leonardo Perez Faverani, RG 
40.394.903-8-SSP/SP, inscrito no processo seletivo para Tutor do 
Grupo PET ODONTO FOA, para as provas que serão realizadas 
no dia 04 de junho de 2018, a partir das 8 horas, nas dependên-
cias da Faculdade de Odontologia, à Rua José Bonifácio, 1193, 
Araçatuba/SP.

PROCESSO FOA-1069/2017

 CAMPUS DE MARÍLIA
 Faculdade de Filosofia e Ciências
 UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA “JÚLIO DE MESQUITA 

FILHO”
CAMPUS DE MARÍLIA - FACULDADE DE FILOSOFIA E 

CIÊNCIAS
CONCURSO PÚBLICO Nº 077/2018-STDARH
EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES
O Diretor da Faculdade de Filosofia e Ciências do Campus de 

Marília – FFC-CM, em face do Despacho nº 145/2018 – PROPEG, 
faz saber que se encontrarão abertas inscrições para Concurso 
Público, regido pelas Instruções Especiais, parte integrante deste 
Edital, para contratação, sob o regime da CLT, em 40 horas sema-
nais de trabalho, para atender excepcional interesse público, não 
excedendo o prazo de 02 (dois) anos.

INSTRUÇÕES ESPECIAIS
I – DA FUNÇÃO
1. O Concurso Público destina-se a contratação de Assis-

tente Operacional I, na condição de Técnico Administrativo 
Substituto, com vaga existente e das que vierem a existir dentro 
do prazo de sua validade.

2. A função, número de vagas, salários e requisitos exigidos 
são os estabelecidos na tabela que segue:

Função - Nº de Vagas - Salários (R$) - Requisitos
Assistente Operacional I - 2 - 1.825,87 - - Ensino Funda-

mental Completo
3. O salário da função, em 40 horas semanais, têm como 

base o mês de outubro de 2015.
3.1. Será considerado beneficiário dos benefícios do vale-

-transporte e vale alimentação o servidor técnico-administrativo 
de acordo com as Portarias UNESP nº 341/2015, 342/2015 e 
317/2015.

4. O candidato aprovado e contratado, pelo regime da CLT, 
deverá prestar serviços dentro do horário estabelecido pela 
Administração, podendo ser diurno e/ou noturno, em dias de 
semana, sábados, domingos e feriados, obedecida a carga horá-
ria semanal de trabalho.

5. As atribuições a serem exercidas pelo candidato contrata-
do encontram-se no ANEXO I – DAS ATRIBUIÇÕES.

II – DAS INSCRIÇÕES
1. A inscrição deverá ser efetuada, das 10 horas de 

25/05/2018 às 16 horas de 07/06/2018, exclusivamente pela 
internet – site: www.marilia.unesp.br/eventos – link do Concurso 
Público.

1.1. Os candidatos interessados na Redução da Taxa de 
Inscrição em Concursos Públicos Estaduais prevista na Lei 

roteiros, apontamentos, tabelas, gráficos, dispositivos ou outros 
recursos pedagógicos utilizáveis na exposição.

3.3. A tese a ser defendida pelo candidato deverá basear-
-se em trabalho de pesquisa original. No caso de o candidato 
optar pela apresentação do conjunto de sua produção científica, 
artística ou humanística, realizada após o doutoramento, este 
conjunto de trabalhos será organizado de modo a demonstrar 
a capacidade crítica do candidato, bem como a originalidade 
de suas pesquisas.

3.3.1. A arguição será feita pela Comissão Julgadora, caben-
do a cada examinador 30 minutos e igual prazo ao candidato 
para responder. A critério do candidato, poderá haver diálogo e 
neste caso, os tempos serão somados.

IV - DO JULGAMENTO DAS PROVAS
4. Cada examinador atribuirá notas de 0 (zero) a 10 (dez) a 

cada uma das provas.
4.1. A nota final de cada examinador será a média das notas 

por ele atribuídas às provas.
4.2. Os candidatos que alcançarem, de 3 (três) ou mais 

examinadores, a média mínima 7,0 (sete), serão julgados habili-
tados à Livre-Docência.

4.3. A Comissão Julgadora, terminadas as provas, emitirá 
um parecer circunstanciado, único e conclusivo, sobre o resul-
tado do concurso que será submetido à aprovação da Congre-
gação da Unidade.

V - DA DIVULGAÇÃO DO PARECER DA COMISSÃO JUL-
GADORA

5. O resultado final do Concurso para Livre-Docente, 
devidamente aprovado pela Congregação, será submetido à 
homologação da Câmara de Ensino, Pesquisa e Extensão, com 
posterior publicação no D.O.E.

VI - DO RECURSO
6. Do julgamento do concurso caberá recurso, exclusi-

vamente de nulidade, para a Câmara de Ensino, Pesquisa e 
Extensão.

VII – DA LEGISLAÇÃO
7. O presente concurso obedecerá às disposições conti-

das na Deliberação CONSU-A-05/2003, Deliberação CONSU-
-A-19/2017 e Deliberação CONSU-A-21/2011 que estabelece 
o perfil de Professor Associado I (MS-5.1) da Faculdade de 
Tecnologia.

 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
EDITAL
A Universidade Estadual de Campinas torna pública a 

abertura de inscrições para o concurso de provas e títulos para 
obtenção do Título de Livre Docente na área de Informática, 
na disciplina TT106 – Organização e Arquitetura de Computa-
dores, da Faculdade de Tecnologia, da Universidade Estadual 
de Campinas.

INSTRUÇÕES
I – DAS INSCRIÇÕES
1. As inscrições serão recebidas, pelo prazo de 30 dias a 

contar da publicação deste Edital, de segunda à sexta-feira, das 
08:00 às 11:00 horas e das 13:30 às 16:30 horas, na Assistência 
Técnica de Unidade, da Faculdade de Tecnologia, da Universida-
de Estadual de Campinas, na Rua Paschoal Marmo, 1888, Jardim 
Nova Itália, Limeira, SP.

1.1. Poderão se inscrever ao concurso graduados em Curso 
Superior, portadores do título de Doutor, conferido pelo menos 
três (3) anos antes da data da inscrição, nos termos do Artigo 
172 do Regimento Geral da UNICAMP.

1.2. O registro da solicitação da inscrição será feito median-
te apresentação, pelo candidato, de requerimento dirigido ao 
Diretor da Unidade, indicando: nome, domicílio e profissão, 
fazendo-o acompanhar dos seguintes documentos:

a. Diploma de Curso Superior, que inclua a matéria da disci-
plina ou conjunto de disciplinas em Concurso ou afim;

b. Título de Doutor;
c. Cédula de Identidade;
d. Oito (08) exemplares de Tese ou do Conjunto da Produ-

ção Científica, Artística ou Humanística do candidato após seu 
doutoramento e por ele apresentado de forma a evidenciar a sua 
contribuição nos campos da ciência, das artes ou humanidades;

e. Um (01) exemplar de cada trabalho ou documento rela-
cionado no Memorial.

f. 0ito (08) exemplares do Memorial, impresso, contendo 
tudo o que se relacione com a formação científica, artística, 
didática e profissional do candidato, principalmente as ativida-
des relacionadas com a disciplina ou conjunto de disciplinas em 
Concurso, a saber:

f.1. Indicação pormenorizada de sua educação secundária, 
precisando épocas, locais e instituições em que estudou, se 
possível menção de notas, prêmios ou outras distinções obtidas;

f.2. Descrição minuciosa de seus estudos superiores, com 
indicação das épocas e locais em que foram realizados, e relação 
de notas obtidas;

f.3. Indicação dos locais em que exerceu sua profissão, em 
seqüência cronológica, desde a conclusão dos estudos superio-
res até a data da inscrição ao Concurso;

f.4. Indicação pormenorizada de sua formação científica 
ou artística;

f.5. Relatório de toda sua atividade científica, artística, 
técnica, cultural e didática, relacionada com a área em Con-
curso, principalmente a desenvolvida na criação, organização, 
orientação e desenvolvimento de núcleos de ensino e pesquisa;

f.6. Relação dos trabalhos publicados com os respectivos 
resumos;

f.7. Relação nominal dos títulos universitários relacionados 
com a disciplina ou conjunto de disciplinas em Concurso, bem 
como outros diplomas e outras dignidades universitárias e 
acadêmicas.

1.3. Todas as informações serão, obrigatoriamente, docu-
mentadas por certidões ou por outros documentos, a juízo da 
Congregação da Unidade.

1.4. O Memorial poderá ser aditado, instruído ou com-
pletado até a data fixada para o encerramento do prazo para 
inscrições.

1.5. Os candidatos serão notificados por Edital, com antece-
dência mínima de 30 (trinta) dias, a respeito da composição da 
Comissão Julgadora e da fixação do calendário de provas, que 
será publicado no DOE após a aprovação das inscrições pela 
Congregação da Unidade.

1.6. Indeferido o pedido de inscrição, caberá pedido de 
reconsideração à Congregação da Unidade, até 48 horas após a 
publicação do indeferimento.

1.7. Mantendo-se o indeferimento pela Congregação da 
Unidade, caberá recurso à Câmara de Ensino, Pesquisa e Exten-
são do Conselho Universitário, até 48 horas após a publicação 
do indeferimento do pedido de reconsideração.

II - DA COMISSÃO JULGADORA DO CONCURSO
2. A Comissão Julgadora do concurso será constituída de 

5 (cinco) membros aprovados pela Congregação da Unidade, 
entre especialistas de renome na disciplina ou conjunto de 
disciplinas em concurso, 2 (dois) dos quais pertencerão ao 
corpo docente da Universidade, escolhidos entre professores 
de nível MS-6 ou MS-5, em exercício na Universidade, e os 3 
(três) restantes escolhidos entre professores dessas categorias 
ou de categorias equivalentes pertencentes a estabelecimentos 
de ensino superior oficial ou profissionais de reconhecida com-
petência na disciplina ou conjunto de disciplinas em concurso, 
pertencentes a instituições técnicas, científicas ou culturais do 
País ou do exterior.

III - DAS PROVAS
3. O presente concurso constará das seguintes provas:
I. Prova de Títulos:
II. Prova Didática;

submeteu o Professor Doutor MARCO ANTÔNIO DE CARVALHO 
FILHO.

Face ao resultado global das Provas às quais se submeteu 
o Professor acima mencionado, bem como análise de seu 
Memorial, a Comissão Julgadora houve por bem aprová-lo com 
média final “9,91” (nove inteiros e noventa e um centésimos), e 
assinou como segue em 02-03-2018.

Prof. Dr. Fernando Ferreira Costa
Prof. Dr. Paulo Dalgalarrondo
Prof. Dr. Milton de Arruda Martins
Prof. Dr. Marcus Vinícius Melo de Andrade
Prof. Dr. Antônio Pazim Filho
 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
EDITAL
A Universidade Estadual de Campinas torna pública a 

abertura de inscrições para o concurso de provas e títulos para 
obtenção do Título de Livre Docente na área de Telecomunica-
ções, na disciplina TT311 – Circuitos Elétricos I, da Faculdade de 
Tecnologia, da Universidade Estadual de Campinas.

INSTRUÇÕES
I – DAS INSCRIÇÕES
1. As inscrições serão recebidas, pelo prazo de 30 dias a 

contar da publicação deste Edital, de segunda à sexta-feira, das 
08:00 às 11:00 horas e das 13:30 às 16:30 horas, na Assistência 
Técnica de Unidade, da Faculdade de Tecnologia, da Universida-
de Estadual de Campinas, na Rua Paschoal Marmo, 1888, Jardim 
Nova Itália, Limeira, SP.

1.1. Poderão se inscrever ao concurso graduados em Curso 
Superior, portadores do título de Doutor, conferido pelo menos 
três (3) anos antes da data da inscrição, nos termos do Artigo 
172 do Regimento Geral da UNICAMP.

1.2. O registro da solicitação da inscrição será feito median-
te apresentação, pelo candidato, de requerimento dirigido ao 
Diretor da Unidade, indicando: nome, domicílio e profissão, 
fazendo-o acompanhar dos seguintes documentos:

a. Diploma de Curso Superior, que inclua a matéria da disci-
plina ou conjunto de disciplinas em Concurso ou afim;

b. Título de Doutor;
c. Cédula de Identidade;
d. Oito (08) exemplares de Tese ou do Conjunto da Produ-

ção Científica, Artística ou Humanística do candidato após seu 
doutoramento e por ele apresentado de forma a evidenciar a sua 
contribuição nos campos da ciência, das artes ou humanidades;

e. Um (01) exemplar de cada trabalho ou documento rela-
cionado no Memorial.

f. 0ito (08) exemplares do Memorial, impresso, contendo 
tudo o que se relacione com a formação científica, artística, 
didática e profissional do candidato, principalmente as ativida-
des relacionadas com a disciplina ou conjunto de disciplinas em 
Concurso, a saber:

f.1. Indicação pormenorizada de sua educação secundária, 
precisando épocas, locais e instituições em que estudou, se 
possível menção de notas, prêmios ou outras distinções obtidas;

f.2. Descrição minuciosa de seus estudos superiores, com 
indicação das épocas e locais em que foram realizados, e relação 
de notas obtidas;

f.3. Indicação dos locais em que exerceu sua profissão, em 
seqüência cronológica, desde a conclusão dos estudos superio-
res até a data da inscrição ao Concurso;

f.4. Indicação pormenorizada de sua formação científica 
ou artística;

f.5. Relatório de toda sua atividade científica, artística, 
técnica, cultural e didática, relacionada com a área em Con-
curso, principalmente a desenvolvida na criação, organização, 
orientação e desenvolvimento de núcleos de ensino e pesquisa;

f.6. Relação dos trabalhos publicados com os respectivos 
resumos;

f.7. Relação nominal dos títulos universitários relacionados 
com a disciplina ou conjunto de disciplinas em Concurso, bem 
como outros diplomas e outras dignidades universitárias e 
acadêmicas.

1.3. Todas as informações serão, obrigatoriamente, docu-
mentadas por certidões ou por outros documentos, a juízo da 
Congregação da Unidade.

1.4. O Memorial poderá ser aditado, instruído ou com-
pletado até a data fixada para o encerramento do prazo para 
inscrições.

1.5. Os candidatos serão notificados por Edital, com antece-
dência mínima de 30 (trinta) dias, a respeito da composição da 
Comissão Julgadora e da fixação do calendário de provas, que 
será publicado no DOE após a aprovação das inscrições pela 
Congregação da Unidade.

1.6. Indeferido o pedido de inscrição, caberá pedido de 
reconsideração à Congregação da Unidade, até 48 horas após a 
publicação do indeferimento.

1.7. Mantendo-se o indeferimento pela Congregação da 
Unidade, caberá recurso à Câmara de Ensino, Pesquisa e Exten-
são do Conselho Universitário, até 48 horas após a publicação 
do indeferimento do pedido de reconsideração.

II - DA COMISSÃO JULGADORA DO CONCURSO
2. A Comissão Julgadora do concurso será constituída de 

5 (cinco) membros aprovados pela Congregação da Unidade, 
entre especialistas de renome na disciplina ou conjunto de 
disciplinas em concurso, 2 (dois) dos quais pertencerão ao 
corpo docente da Universidade, escolhidos entre professores 
de nível MS-6 ou MS-5, em exercício na Universidade, e os 3 
(três) restantes escolhidos entre professores dessas categorias 
ou de categorias equivalentes pertencentes a estabelecimentos 
de ensino superior oficial ou profissionais de reconhecida com-
petência na disciplina ou conjunto de disciplinas em concurso, 
pertencentes a instituições técnicas, científicas ou culturais do 
País ou do exterior.

III - DAS PROVAS
3. O presente concurso constará das seguintes provas:
I. Prova de Títulos:
II. Prova Didática;
III. Prova de Defesa de Tese ou avaliação do conjunto da 

produção científica, artística ou humanística do candidato 
após o seu doutoramento e por ele apresentado de forma a 
evidenciar a sua contribuição nos campos da ciência, das artes 
ou humanidades.

3.1. A Prova de Títulos consistirá na avaliação pela Comis-
são Julgadora, com base no memorial apresentado, dos títulos 
do candidato, emitindo parecer circunstanciado em que se realce 
sua criatividade na ciência, nas artes ou humanidades e suas 
qualidades como professor e orientador de trabalhos.

3.1.1. No julgamento de títulos será considerado cada um 
dos itens abaixo, por ordem decrescente de valor:

a. Atividades didáticas de orientação, de ensino e pesquisa;
b. Atividades científicas, artísticas, culturais e técnicas rela-

cionadas com a matéria em concurso;
c. Títulos universitários; e
d. Diplomas de outras dignidades universitárias e acadê-

micas.
3.2. A prova didática versará sobre o programa de disciplina 

ou conjunto de disciplinas ministradas na Universidade no ano 
anterior ao concurso e nela o candidato deverá revelar cultura 
aprofundada no assunto.

3.2.1. A matéria para a prova didática será sorteada na pre-
sença de, no mínimo, 3 membros da Comissão Julgadora, com 
24 horas de antecedência, de uma lista de 10 pontos organizada 
pela referida Comissão.

3.2.2. A prova didática terá a duração de 50 a 60 minutos 
e nela o candidato desenvolverá o assunto do ponto sorteado, 
vedada a simples leitura do texto da aula, mas facultando-se, 
com prévia aprovação da Comissão Julgadora, o emprego de 
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17. No ato da realização da prova objetiva, o candidato 
receberá a folha de respostas e o caderno de questões.

17.1. Em hipótese alguma, haverá substituição da folha de 
respostas por erro do candidato.

17.2. A folha de respostas, cujo preenchimento é de res-
ponsabilidade do candidato, é o único documento válido para 
a correção e deverá ser entregue, no final da prova, ao fiscal de 
sala, juntamente com o caderno de questões.

17.3. O candidato deverá transcrever as respostas para a 
folha de respostas, com caneta azul ou preta, bem como assinar 
no campo apropriado.

17.3.1. O candidato que tenha solicitado à Faculdade de 
Filosofia e Ciências fiscal transcritor deverá indicar os alvéolos 
a serem preenchidos pelo fiscal, indicado pela Faculdade De 
Filosofia E Ciências, designado para tal finalidade.

17.4. Não será computada questão com emenda ou rasura, 
ainda que legível, nem questão não respondida ou que contenha 
mais de uma resposta, mesmo que uma delas esteja correta.

17.5. Não deverá ser feita nenhuma marca fora do campo 
reservado às respostas ou à assinatura, sob pena de acarretar 
prejuízo ao desempenho do candidato.

17.6. Após o término do prazo previsto para a duração da 
prova, não será concedido tempo adicional para o candidato 
continuar respondendo questão ou procedendo à transcrição 
para a folha de respostas.

17.7. O caderno de questões da prova objetiva será disponi-
bilizado, no site da Faculdade de Filosofia e Ciências, a partir das 
10 horas do 1º dia útil subsequente ao da aplicação.

VI - DO JULGAMENTO DAS PROVAS E HABILITAÇÃO
1. DA PROVA OBJETIVA
1.1. A prova objetiva será avaliada na escala de 0 a 100 

pontos.
1.2. A nota da prova objetiva será obtida pela fórmula:
NP = Na x 100
Tq
Onde:
NP = Nota da prova
Na = Número de acertos
Tq = Total de questões da prova
1.3. Será considerado habilitado o candidato que obtiver 

nota igual ou superior a 50 pontos e não zerar em nenhum dos 
componentes da prova.

1.4. O candidato não habilitado será eliminado do Concurso 
Público.

VII - DA PONTUAÇÃO FINAL
1. A pontuação final do candidato será a nota obtida na 

prova objetiva.
VIII - DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE E DA CLASSIFICAÇÃO 

FINAL
1. Os candidatos aprovados serão classificados por ordem 

decrescente da pontuação final.
2. Em caso de igualdade da pontuação final, serão apli-

cados, sucessivamente, os seguintes critérios de desempate ao 
candidato:

a) com idade igual ou superior a 60 anos, nos termos da Lei 
Federal nº 10.741/03, entre si e frente aos demais, sendo que 
será dada preferência ao de idade mais elevada;

b) que obtiver maior pontuação nas questões de Conheci-
mentos Específicos;

c) que obtiver maior pontuação nas questões de Língua 
Portuguesa;

d) que obtiver maior pontuação nas questões de Mate-
mática;

e) mais idoso entre aqueles com idade inferior a 60 anos.
2.1. Persistindo, ainda, o empate, poderá haver sorteio na 

presença dos candidatos envolvidos.
3. Os candidatos classificados serão enumerados em lista 

geral.
IX - DOS RECURSOS
1. O prazo para interposição de recurso será de 2 dias úteis, 

contados da data da divulgação ou do fato que lhe deu origem.
2. Em caso de interposição de recurso contra o resultado da 

solicitação de redução do valor da taxa de inscrição – ANEXO 
III – MODELO DE RECURSO – SOLICITAÇÃO DE REDUÇÃO DO 
VALOR DA TAXA DE INSCRIÇÃO, esse deverá ser protocolado, 
pessoalmente ou por meio de um procurador, na Seção Técnica 
de Comunicações da Faculdade de Filosofia e Ciências do Cam-
pus de Marília - UNESP.

2.1. O recurso especificado no item 2. deste Capítulo deverá 
estar digitado, datilografado ou redigido em letra de forma, não 
sendo aceito recurso interposto por fac-símile, e-mail, telex, 
internet, telegrama ou outro meio que não o especificado neste 
Edital.

2.2. O resultado da análise do recurso será divulgado ofi-
cialmente na data prevista de 30/05/2018, no mural da Seção 
Técnica de Comunicações da Faculdade de Filosofia e Ciências e 
no site www.marilia.unesp.br/concursos.

2.3. No caso de deferimento ou indeferimento do recurso 
interposto dentro das especificações, previstas neste item, o 
candidato deverá proceder conforme estabelecido no item 4 do 
Capítulo II – DAS INSCRIÇÕES.

3. Em caso de interposição de recurso contra gabarito e 
resultado das diversas etapas do Concurso Público, o candidato 
deverá utilizar o modelo constante do Anexo IV – MODELO DE 
RECURSO.

3.1. Admitir-se-á um único recurso, de forma individualiza-
da, para cada questão. Deverá ser encaminhada uma cópia do 
recurso acompanhada do original.

3.2. O recurso – Anexo IV – MODELO DE RECURSO - deverá 
ser dirigido ao Diretor da Faculdade de Filosofia e Ciências do 
Campus de Marília e protocolado na Seção Técnica de Comu-
nicações da Faculdade de Filosofia e Ciências do Campus de 
Marília.

3.3. O recurso deverá estar digitado, datilografado ou redi-
gido em letra de forma, não sendo aceito recurso interposto por 
fac-símile, telex, internet, sedex, telegrama ou outro meio que 
não o especificado neste Edital.

3.4. A pontuação relativa à(s) questão(ões) anulada(s) será 
atribuída a todos os candidatos presentes na prova objetiva.

3.5. No caso de provimento do recurso interposto dentro 
das especificações, esse poderá, eventualmente, alterar a nota/
classificação inicial obtida pelo candidato para uma nota/
classificação superior ou inferior, ou ainda poderá ocorrer a 
desclassificação do candidato que não obtiver a nota mínima 
exigida para habilitação.

3.6. No caso de recurso em pendência à época da realização 
de alguma das etapas do Concurso Público, o candidato poderá 
participar condicionalmente da etapa seguinte.

3.7. A decisão do deferimento ou indeferimento de recurso 
será publicada no DOE e disponibilizada no site www.marilia.
unesp.br.

4. A Banca Examinadora constitui última instância para os 
recursos, sendo soberana em suas decisões, razão pela qual não 
caberão recursos adicionais.

5. O recurso interposto fora da forma e dos prazos 
estipulados neste Edital não será conhecido, bem como não 
será conhecido aquele que não apresentar fundamentação e 
embasamento.

6. Não será aceito pedido de revisão de recurso e/ou recurso 
de recurso.

7. Não haverá, em hipótese alguma, vistas de prova.
X – DA CONTRATAÇÃO
1. A contratação será caracterizada até 30 (trinta) dias 

após a convocação e obedecerá à ordem de classificação dos 
candidatos, de acordo com as necessidades da Faculdade De 
Filosofia E Ciências.

2.1. O candidato poderá ainda:
- consultar o site www.marilia.unesp.br
2.2. O candidato somente poderá realizar as provas na data, 

horário, turma, sala e local constantes do Edital de Convocação 
a ser publicado no Diário Oficial do Estado – Poder Executivo – 
Seção I – DOE, não podendo ser alegada qualquer espécie de 
desconhecimento.

3. O candidato deverá comparecer ao local designado para 
as provas, constante do Edital de Convocação, com antecedên-
cia mínima de 30 minutos do horário previsto para seu início, 
munido de:

a) caneta azul ou preta, lápis preto e borracha macia; e
b) original de um dos seguintes documentos de identifica-

ção: Cédula de Identidade (RG), Carteira de Órgão ou Conselho 
de Classe, Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), 
Certificado Militar, Carteira Nacional de Habilitação, expedida 
nos termos da Lei Federal nº 9.503/97, Passaporte, Carteiras de 
Identidade expedidas pelas Forças Armadas, Polícias Militares e 
Corpos de Bombeiros Militares.

3.1. Somente será admitido na sala ou local de provas o 
candidato que apresentar um dos documentos discriminados na 
alínea “b” do item 3. deste Capítulo e desde que permita, com 
clareza, a sua identificação.

3.2. O candidato que não apresentar o documento, con-
forme a alínea “b” do item 3. deste Capítulo, não fará a prova, 
sendo considerado ausente e eliminado do Concurso.

3.3. Não serão aceitos protocolo, cópia dos documentos 
citados, ainda que autenticada, boletim de ocorrência ou quais-
quer outros documentos não constantes deste Edital, inclusive 
carteira funcional de ordem pública ou privada.

4. Não será admitido na sala ou no local de provas o 
candidato que se apresentar após o horário estabelecido para 
o seu início.

5. Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo 
alegado para justificar o atraso ou a ausência do candidato, nem 
aplicação das provas fora do local, sala, turma, data e horário 
preestabelecidos.

6. O candidato não poderá ausentar-se da sala ou local de 
provas sem o acompanhamento de um fiscal.

7. Em caso de necessidade de amamentação durante a 
prova objetiva, e tão somente neste caso, a candidata deverá 
levar um acompanhante, maior de idade, devidamente compro-
vada, que ficará em local reservado para tal finalidade e será 
responsável pela guarda da criança.

7.1. No momento da amamentação, a candidata deverá ser 
acompanhada por uma fiscal, sem a presença do responsável 
pela guarda da criança.

7.2. Não haverá compensação do tempo de amamentação 
à duração da prova da candidata.

8. Excetuada a situação prevista no item 7. deste Capítulo, 
não será permitida a permanência de qualquer acompanhante 
nas dependências do local de realização das provas, podendo 
ocasionar inclusive a não participação do candidato no Con-
curso.

9. O candidato que, eventualmente, necessitar alterar algum 
dado cadastral, no dia da prova, deverá solicitar formulário 
específico para tal finalidade, que deverá ser datado e assinado 
pelo candidato e entregue ao fiscal.

9.1. O candidato que não atender aos termos do item 9. 
deste Capítulo deverá arcar, exclusivamente, com as consequên-
cias advindas de sua omissão.

10. O candidato que queira fazer alguma reclamação ou 
sugestão deverá procurar a sala de coordenação no local em que 
estiver prestando a prova.

11. Não haverá prorrogação do tempo previsto para a 
aplicação das provas em virtude de afastamento, por qualquer 
motivo, de candidato da sala ou local de prova.

12. São de responsabilidade do candidato, inclusive no que 
diz respeito aos seus dados pessoais, a verificação e a conferên-
cia do material entregue pela Faculdade De Filosofia E Ciências, 
para a realização das provas.

13. Durante as provas, não serão permitidas qualquer espé-
cie de consulta a códigos, livros, manuais, impressos, anotações 
e/ou outro tipo de pesquisa, utilização de outro material não 
fornecido pela Faculdade De Filosofia E Ciências e uso de telefo-
ne celular, protetor auricular, boné, gorro, chapéu e óculos de sol.

13.1. O telefone celular deverá permanecer desligado 
durante todo o tempo em que o candidato permanecer no local 
de realização da prova.

14. Será excluído do Concurso o candidato que:
a) não comparecer às provas, ou quaisquer das etapas, 

conforme convocação oficial publicada no DOE, seja qual for o 
motivo alegado;

b) apresentar-se fora de local, sala, turma, data e/ou do 
horário estabelecidos no Edital de Convocação;

c) não apresentar o documento de identificação conforme o 
previsto na alínea “b” do item 3. deste Capítulo;

d) ausentar-se, durante o processo, da sala ou do local de 
prova sem o acompanhamento de um fiscal;

e) estiver portando, em quaisquer das dependências do 
prédio de aplicação da prova: calculadora e relógio com cal-
culadora, agenda eletrônica ou similar, aparelhos sonoros, BIP, 
pager, walkman, gravador e/ou qualquer outro tipo de receptor e 
emissor de mensagens, bem como com o celular ligado;

f) for surpreendido em comunicação com outro candidato 
ou terceiros, verbalmente ou por escrito, bem como fazendo uso 
de material não permitido para a realização das provas;

g) lançar meios ilícitos para a realização das provas;
h) não devolver ao fiscal qualquer material de aplicação das 

provas, fornecido pela Faculdade De Filosofia E Ciências;
i) estiver portando arma, ainda que possua o respectivo porte;
j) durante o processo, não atender a quaisquer das disposi-

ções estabelecidas neste Edital;
k) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos;
l) agir com incorreção ou descortesia para com qualquer 

membro da equipe encarregada da aplicação das provas.
DA PROVA OBJETIVA
15. Data, horário e local para a realização da prova deverão 

ser observados pelo o candidato por meio de Edital de Convo-
cação a ser publicado no DOE e disponibilizado no site www.
marilia.unesp.br/concursos, 15.1 O candidato deverá observar, 
total e atentamente, o disposto nos itens 1. a 14., e seus subitens 
deste Capítulo, não podendo ser alegada qualquer espécie de 
desconhecimento.

15.2. Eventualmente, se, por qualquer que seja o motivo, 
o nome do candidato não constar do Edital de Convocação, 
esse deverá entrar em contato com a Faculdade de Filosofia e 
Ciências, para verificar o ocorrido.

15.3. Ocorrendo o caso constante do subitem 15.1. deste 
Capítulo, poderá o candidato participar do Concurso Público 
e realizar a prova se apresentar o respectivo comprovante 
de pagamento, efetuado nos moldes previstos neste Edital, 
devendo, para tanto, preencher, datar e assinar, no dia da prova, 
formulário específico.

15.4. A inclusão de que trata este item será realizada de 
forma condicional, sujeita à posterior verificação da regularida-
de da referida inscrição.

15.5. Constatada eventual irregularidade na inscrição, a 
inclusão do candidato será automaticamente cancelada, sem 
direito à reclamação, independentemente de qualquer formali-
dade, considerados nulos todos os atos dela decorrentes.

16. O horário de início da prova será definido em cada 
sala de aplicação, após os devidos esclarecimentos sobre sua 
aplicação.

16.1. O candidato somente poderá retirar-se da sala de 
aplicação da prova depois de transcorrido o tempo de 50% da 
sua duração, levando consigo somente o material fornecido para 
conferência da prova objetiva realizada.

Hygino Muzzi Filho, nº 737, Campus Universitário, em Marília, 
telefone: (14) 3402-1326, solicitação contendo nome completo, 
RG, CPF, telefone(s) e os recursos necessários para a realização 
das provas.

25.1. O candidato que não o fizer, durante o período de 
inscrição e conforme o estabelecido neste item, não terá a sua 
prova especial preparada ou as condições especiais providen-
ciadas.

25.2. O atendimento às condições especiais pleiteadas para 
a realização das provas ficará sujeito, por parte da Faculdade 
de Filosofia e Ciências, à análise da razoabilidade do solicitado.

25.3. Para efeito dos prazos estipulados neste Capítulo, 
será considerada, data do protocolo firmado pela Faculdade de 
Filosofia e Ciências.

25.4. O candidato portador de necessidades especiais 
deverá observar ainda o Capítulo III – DA PARTICIPAÇÃO DE 
CANDIDATO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS.

III – DA PARTICIPAÇÃO DE CANDIDATO PORTADOR DE 
NECESSIDADES ESPECIAIS

1. A participação de candidato portador de necessidades 
especiais no presente Concurso Público será assegurada nos 
termos do artigo 37, inciso VIII, da Constituição Federal e da Lei 
Complementar Estadual nº 683/92.

1.1. O candidato, antes de se inscrever, deverá verificar se 
as atribuições da função, especificadas no ANEXO I – DAS ATRI-
BUIÇÕES, são compatíveis com a deficiência de que é portador.

2. O candidato deverá especificar, na ficha de inscrição, 
o tipo de deficiência que apresenta, observado o disposto no 
artigo 4º do Decreto Federal nº 3.298, de 20.12.99, e na Súmula 
377, do Superior Tribunal de Justiça, e, no período de inscrição 
(25/05/2018 a 07/06/2018), entregar pessoalmente, na Seção 
Técnica de Desenvolvimento e Administração de Recursos 
Humanos da Faculdade de Filosofia e Ciências, sito à rua Hygino 
Muzzi Filho, nº 737, Campus Universitário, em Marília, telefone: 
(14) 3402-1326:

a) relatório médico atestando a espécie, o grau ou nível da 
deficiência, com expressa referência ao código correspondente 
da Classificação Internacional de Doença – CID, bem como 
a causa da deficiência, inclusive para assegurar previsão de 
adaptação da sua prova;

b) dados pessoais: nome completo, RG e CPF, anexados ao 
relatório médico.

2.1. Serão consideradas deficiências aquelas conceituadas 
pela medicina especializada, de acordo com os padrões mun-
dialmente estabelecidos e legislação aplicável à espécie, e que 
constituam inferioridade que implique em grau acentuado de 
dificuldade para integração social.

2.2. O tempo para a realização da prova objetiva, e tão 
somente neste caso, a que o portador de necessidades especiais 
será submetido poderá, desde que requerido justificadamente, 
ser diferente daquele previsto para os demais candidatos, 
levando-se em conta o grau de dificuldade apresentado em 
decorrência da deficiência (artigo 2º, § 4º, da Lei Complementar 
Estadual nº 683/92).

2.3. O candidato inscrito como portador de necessidades 
especiais que necessitar de condições especiais para a realização 
das provas deverá observar o item 25. e seus subitens do Capí-
tulo II – DAS INSCRIÇÕES.

2.4. O candidato portador de necessidades especiais partici-
pará do Certame em igualdade de condições com os demais can-
didatos, no que tange ao conteúdo e à avaliação das provas, nos 
termos do artigo 2º da Lei Complementar Estadual nº 683/92.

3. O candidato que, no ato da inscrição, não declarar ser 
portador de necessidades especiais ou aquele que se declarar e 
não atender ao solicitado na alínea “a” do item 2. deste Capí-
tulo, não será considerado portador de necessidades especiais e 
não poderá impetrar recurso em favor de sua situação.

4. O candidato inscrito como portador de necessidades 
especiais que atender ao disposto no item 2. deste Capítulo, será 
convocado para perícia médica, na cidade de Marília - SP, a fim 
de verificar a configuração e a compatibilidade da deficiência 
com o exercício das atribuições do emprego público, devendo o 
laudo ser proferido no prazo de 5 dias, contados do respectivo 
exame.

5. Quando a perícia concluir pela inaptidão do candidato, 
desde que requerido ao Supervisor Técnico da Seção Técnica 
de Desenvolvimento e Administração de Recursos Humanos da 
Faculdade de Filosofia e Ciências do Campus de Marília, sita na 
Avenida Hygino Muzzi Filho, 737 – Marília/SP, constituir-se-á, no 
prazo de 5 dias, contados da data da divulgação do resultado 
do respectivo exame, junta médica para nova inspeção, da qual 
poderá participar profissional indicado pelo interessado.

5.1. A junta médica deverá apresentar conclusão no prazo 
de 5 dias, contados da data da realização do exame.

5.2. Não caberá qualquer recurso da decisão proferida 
pela junta médica, nos termos da Lei Complementar Estadual 
nº 683/92.

5.3. Findo o prazo estabelecido no subitem 5.1., deste 
Capítulo, será divulgada a Lista de Classificação Definitiva Geral, 
da qual serão excluídos do Concurso Público, os portadores 
de necessidades especiais considerados inaptos na inspeção 
médica.

6. Serão excluídos do Concurso Público o candidato que 
não comparecer à perícia médica e/ou aquele que tiver defici-
ência considerada incompatível com as atribuições do emprego 
público, mesmo que submetidos e aprovados em quaisquer de 
suas etapas.

7. Após o ingresso do candidato portador de necessidades 
especiais, essa não poderá ser arguida para justificar a conces-
são de readaptação do emprego público e de aposentadoria 
por invalidez.

8. Para efeito dos prazos estipulados deste Capítulo, será 
considerada, conforme o caso, a data do protocolo firmado pela 
FACULDADE DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS.

9. Os documentos encaminhados fora da forma e dos prazos 
estipulados neste Capítulo não serão conhecidos.

IV – DAS PROVAS
1. O Concurso Público constará das seguintes provas:
Função - Provas - Nº de questões
Assistente Operacional I
Prova Objetiva:
Conhecimentos Gerais:
- Língua Portuguesa
- Matemática
Conhecimentos Específicos
15
15
20
2. A prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, 

visa avaliar o grau de conhecimento teórico do candidato, neces-
sário ao desempenho da função. Essa prova terá duração de 3 
horas e será composta de questões de múltipla escolha, com 5 
alternativas cada uma, de acordo com o conteúdo programático 
constante do ANEXO II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO.

V - DA PRESTAÇÃO DAS PROVAS
1. As provas serão realizadas na cidade de Marília.
1.1. Caso haja impossibilidade de aplicação das provas na 

cidade referida neste item, por qualquer que seja o motivo, a 
Faculdade de Filosofia e Ciências poderá aplicá-las em muni-
cípios vizinhos.

2. A convocação para a realização das provas deverá ser 
acompanhada pelo candidato por meio de Edital de Convocação 
a ser publicado no Diário Oficial do Estado – Poder Executivo – 
Seção I – DOE, não podendo ser alegada qualquer espécie de 
desconhecimento.

13. O requerimento de solicitação de redução do valor 
da taxa de inscrição deverá ser acompanhado dos seguintes 
documentos:

I - quanto à comprovação da condição de estudante, será 
aceito um dos seguintes documentos:

certidão ou declaração, expedida por instituição de ensino 
pública ou privada;

Cópia simples frente e verso da carteira de identidade estu-
dantil ou documento similar, expedido por instituição de ensino 
pública ou privada, ou por entidade de representação discente;

II - quanto às circunstâncias previstas no inciso II do item 11 
deste edital, será aceito um dos seguintes documentos:

a) recibo de pagamento por serviços prestados ou decla-
ração do empregador, firmada em papel timbrado, com nome 
completo e número do RG do empregador e carimbo do CNPJ;

b) extrato de rendimentos fornecido pelo INSS ou outras 
fontes, referente à aposentadoria, auxílio-doença, pensão, pecú-
lio, auxílio-reclusão e previdência privada. Na falta de um 
desses, extrato bancário identificado, com o valor do crédito 
do benefício;

c) recibos de comissões, aluguéis, pró-labores e outros;
d) comprovante de recebimento de pensão alimentícia. Na 

falta desse, extrato ou declaração de quem a concede, especifi-
cando o valor;

e) comprovantes de benefícios concedidos por Programas 
Sociais, como por exemplo: bolsa-escola, bolsa-família e cheque-
-cidadão;

f) declaração original, assinada pelo próprio interessado, 
para autônomos e trabalhadores em atividades informais, 
contendo as seguintes informações: nome completo, telefone(s) 
e n° do RG; atividade que desenvolve; local onde a executa; há 
quanto tempo a exerce; e renda bruta mensal em reais.

g) recibos de seguro-desemprego e do FGTS;
h) documentos de rescisão do último contrato de trabalho, 

mesmo que temporário. No caso de ter sido feito contrato em 
Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS, anexar, ainda, 
as cópias das páginas de identificação;

i) declaração original, assinada pelo próprio interessado, 
contendo as seguintes informações: nome completo e n° do 
RG; última atividade exercida; local em que era executada; por 
quanto tempo tal atividade foi exercida e data do desligamento.

13.1. A análise dos documentos comprobatórios será pro-
cedida pela Seção Técnica de Desenvolvimento e Administração 
de Recursos Humanos da Faculdade de Filosofia e Ciências do 
Campus de Marília.

13.2. O resultado do deferimento ou indeferimento será 
disponibilizado no mural da Seção Técnica de Comunicações 
da Faculdade de Filosofia e Ciências do Campus de Marilia, e 
no site www.marilia.unesp.br/concursos no dia 29/05/2018, a 
partir das 14h30min.

14. O preenchimento do requerimento de solicitação de 
redução do valor da taxa de inscrição e a documentação 
anexada serão de inteira responsabilidade do candidato, não 
sendo admitidas alterações e/ou inclusões após o período de 
solicitação do benefício.

15. A FACULDADE DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS reserva-se 
o direito de verificar a veracidade das informações prestadas 
pelo requerente. Caso alguma das informações seja inverídica, 
a FACULDADE DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS indeferirá o pedido 
de requerimento, sem prejuízo da adoção de medidas judiciais 
cabíveis.

16. Será considerado indeferido o requerimento de solicita-
ção de redução do valor da taxa:

a) preenchido incorretamente (omissões, informações inve-
rídicas etc.);

b) enviado pelos Correios ou entregue pessoalmente ou 
por procuração após o período previsto na alínea “b” do item 
12. deste Capítulo;

c) que não tenha anexada a documentação exigida no item 
13. deste Capítulo;

d) que não comprove os requisitos previstos no item 11. 
deste Capítulo.

17. Contra a decisão que venha eventualmente indeferir o 
pedido de redução do valor da taxa de inscrição, fica assegurado 
ao candidato o direito de interpor, devidamente justificado e 
comprovado, recurso nos dias 30/05/2018 e 04/06/2018, confor-
me Capítulo IX – DOS RECURSOS.

17.1. Não será permitida, no prazo de recurso, a comple-
mentação de documentos.

18. O candidato beneficiado com a redução do valor da taxa 
deverá dirigir-se à Seção Técnica de Finanças da Faculdade de 
Filosofia e Ciências do Campus de Marília e recolher o valor da 
taxa de inscrição reduzido, e efetuar o pagamento até o último 
dia do período das inscrições, seguindo os parâmetros firmados 
neste Edital.

18.1. Após o recolhimento do valor reduzido conforme item 
18, o candidato deverá, durante o período das inscrições:

a) acessar o site www.marilia.unesp.br/eventos
b) localizar no site o “link” correlato ao Concurso Público;
c) ler, na íntegra, o respectivo Edital e preencher total e 

corretamente a ficha de inscrição;
d) transmitir os dados da inscrição;
19. O candidato que tiver a solicitação indeferida, e queira 

participar do Certame, deverá acessar novamente o “link” pró-
prio na página do Concurso Público, no site www.marilia.unesp.
br/eventos digitar seu CPF, imprimir o boleto bancário, bem 
como proceder ao correspondente pagamento, com o valor da 
taxa de inscrição pleno, até o último dia do período das inscri-
ções, seguindo os parâmetros firmados neste Edital.

20. A inscrição, no caso do item 19. deste Capítulo, somente 
será efetivada após a confirmação, pelo banco, do corresponden-
te pagamento do boleto referente à taxa de inscrição.

21. As informações prestadas pelo requerente são de sua 
inteira responsabilidade, podendo a FACULDADE DE FILOSOFIA 
E CIÊNCIAS utilizá-las em qualquer época, no amparo de seus 
direitos, bem como nos dos demais candidatos, não podendo ser 
alegada qualquer espécie de desconhecimento.

22. Informações inverídicas, mesmo que detectadas após a 
realização do Concurso, acarretarão a eliminação do candidato 
do Concurso Público, importando em anulação da inscrição e 
dos demais atos praticados pelo candidato, conforme previsto 
no artigo 4º da Lei Estadual nº 12.782, de 20 de dezembro de 
2007.

23. Às 16 horas do último dia do período das inscrições, a 
ficha de inscrição e o boleto bancário não estarão mais dispo-
nibilizados no site.

23.1. O descumprimento das instruções para inscrição pela 
internet implicará a não efetivação da inscrição.

23.2. A Faculdade de Filosofia e Ciências não se respon-
sabiliza por solicitação de inscrição pela internet não recebida 
por motivo de ordem técnica dos computadores, falhas de 
comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, 
bem como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a 
transferência de dados.

24. O candidato poderá efetivar sua inscrição por meio de 
serviços públicos, tais como o PROGRAMA ACESSA SÃO PAULO, 
que disponibiliza postos (locais públicos para acesso à internet), 
em todas as regiões da cidade de São Paulo e em várias cidades 
do Estado. Esse programa é completamente gratuito e permitido 
a todo cidadão.

24.1. Para utilizar o equipamento, basta ser feito um cadas-
tro e apresentar o RG nos próprios Postos do Acessa SP.

25. O candidato que necessitar de condições especiais 
deverá, no período das inscrições, entregar pessoalmente, na 
Seção Técnica de Desenvolvimento e Administração de Recur-
sos Humanos da Faculdade de Filosofia e Ciências, sito à rua 
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347º - LUCIA SHIGUEKA FUKUDA
349º - FELIPE MIRANDA SILVA
351º - CESAR AUGUSTO ALMEIDA MAGALHAES
353º - MARISTELA BARBOZA
357º - MARCUS VINICIUS DE CARVALHO VOLPE
359º - THIAGO EIJI GOIA TUKOZAKI
361º - REGINALDO RUIZ
362º - ESTHER DO LAGO E PRETTI
363º - CRISTIANE FIGUEIREDO GRECCHI PISMEL
365º - JULIA ONISHI ROCHA
366º - JHONATAS ROCHA RODRIGUES DA MATA
367º - SHINGUI KISHIMOTO
368º - MAIKON MOURA
369º - KATIA NAMY FUJIWARA
370º - HELIELSON PINHEIRO MARCONDES
372º - LARISSA DE OLIVEIRA LUCAS
373º - PAULO ROBERTO FRANCO DOS SANTOS
374º - MARCO AURELIO DOS SANTOS
375º - RENATA CRISTINA DA SILVA CRUZ
377º - FABIO CUMARU ARAUJO
378º - GIOVANNI VALENTIM SARTORELLI
379º - PAULA SANTOS PALHARES
381º - JAIME FERREIRA HOLANDA
383º - FILIPE AGUIAR SILVA
384º - WELLINGTON SOUZA SILVA
385º - ELOISA VISGUEIRA GOMES DE SOUSA
386º - PETRONIO FACCIOCHI RIBEIRO CALDAS
387º - HAMILTON ROGERIO CARDOSO
388º - ESTELA MAKOSKI OLIVEIRA
390º - THIAGO DE ALMEIDA GERMINIASI
391º - BARTOLOMEU OLIVEIRA MACIEL JUNIOR
392º - PATRICIA DE DEUS PINTO
394º - THOMAS RIBEIRO
395º - LUIS FERNANDO LAURINDO TUMA CALIL
397º - FELIPE DACAR PEREIRA
398º - MOISES VINICIUS TERLESCHI SILVA
399º - LEONILDO BERTO DE OLIVEIRA JUNIOR
400º - FELIPE USMARI
401º - MARIANE GOMES DELFINI
402º - LUIS GUILHERME DA SILVA PEREIRA
403º - ADILSON DE SOUZAJUNIOR
404º - SAMUEL RICARDO DE SOUSA
405º - SERGIO FASSINA
406º - GILBERTO NAKASONE FILHO
407º - ANDERSON DE OLIVEIRA MEDEIROS
408º - RENAN DA SILVA MELO
409º - RONALDO SHIGUENORI MIYASHIRO
410º - AURELIO FUNABASHI
411º - WILLIAM OSWALDO BERTOLOTO
412º - EDUARDO DA SILVA NASCIMENTO
413º - ALINE DE PADUA KIKUTI
414º - LUCAS VIGNOLA DE CARLO
415º - MATEUS RIBEIRO DE VASCONCELOS MIRON
416º - JACQUES KLELSON NEVES ANGELI
417º - NATALIA SATIE MOTOKUBO HALKER
418º - LAIS SANTANA DA CRUZ
419º - ANTONIO CLAUDIO P SILVA
420º - PAULO ROBERTO PEREIRA
421º - MARCELO SILVA MENDES
423º - MAURO ISSAO MATUDA
424º - IVONE HATSUKO TAMASHIRO
425º - FABIO HENRIQUE ELORZA
426º - ROBERTO MARQUES DIAS
427º - EDUARDO MARQUES DE NOVAES
428º - LILIAN MARTA LOPES RESENDE
429º - FRANKLIN PEREIRA MARIANO
430º - HARIF MIGUEL DANIEL FILHO
431º - MARIA CARMEN ARAUJO MARFIL
432º - KLEBER FAGGIONATO
433º - TIAGO SALES ANDRADE
434º - LUIZ FERNANDO ETZEL
435º - ELAINE CRISTINA NACANO WATANABE
436º - PAULA TAMI OSHIRO
437º - CAMILA YUMI YONAMINE
438º - LUCAS AIDAR DA ROSA
439º - CLOVIS ANTUNES DE SOUZA
440º - HUGO BEZERRA DA SILVA
441º - INGRID CANDIDA DE BRAGA
442º - CINTHIA NAOMI HONNA
443º - VANESSA HONDA OGIHARA SILVA
444º - BIANCA CORE FARIA
445º - ANDRE DIEGO BARROS DE AZEVEDO
446º - MARCOS NUNES SOARES JUNIOR
447º - FRANKLIN DOS SANTOS REGO
448º - JOSE ROBERTO LEBRE
449º - GISELE DO PRADO E SILVA SECKLER
450º - EDUARDO LENNON GONCALVES
451º - KLEITON NOBUYUKI SHINODA
452º - JOAO ANDRE MARQUES
453º - GLESSLER SILVA ALMEIDA
454º - THIAGO CATARDO DE SA
455º - GABRIELA TIEKO MAIBASHI
456º - DIONATH NASCIMENTO CHAVES
457º - CESAR ALMEIDA DE MORAES
458º - DECIO DE SOUZA OLIVEIRA JUNIOR
459º - GUSTAVO HOLZBACH HAIBARA
460º - CLEBER CAIRES CLEMENTE JUNIOR
E para que ninguém alegue desconhecimento, é expedido 

o presente Edital.
Centro de Recursos Humanos, aos 23 de maio de 2018.

 BEC - Bolsa Eletrônica 
de Compras
 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E 
INOVAÇÃO

 CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 
TECNOLÓGICA PAULA SOUZA

 Comunicado

UG LIQUIDANTE PD VALOR(R$)

102481 16546 2.100,00
TOTAL  2.100,00

 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
 Comunicado
Divulgação dos pagamentos que serão realizados no pri-

meiro dia útil subsequente a esta publicação, de acordo com o 
disposto no artigo 5º da Lei 8.666/93, no inciso XIII do artigo 10 
do Regulamento do Sistema BEC/SP, c.c. o parágrafo único do 
artigo 1º do Decreto 45.695, de 5 de março de 2001.

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

UG LIQUIDANTE Nº. DA PD VALOR R$

400111 2018PD00111 6.097,00
400112 2018PD00112 139,60
TOTAL GERAL DE PDS VENCIMENTO 25-05-2018 R$ 6.236,60

00332 - LUCAS CHENG YUAN SUN
00333 - ULISSES GULART DE SOUZA
00334 - SONIA LEMOS DA COSTA BRAGA
00335 - FILIPE NEGRAO DE ALMEIDA
00336 - FABIANA BONFIETTI RODRIGUES
00337 - FERNANDO DE MORAES PRADO
00338 - LUCIANA MARIA SILVEIRA
00339 - ADELAIDE DA MOTA TAMBORRO
00341 - GUSTAVO DE SOUSA LEAL
00342 - MARA LIGIA DA SILVA LIMA
00344 - CINTIA N DINIZ
00345 - GUILHERME G PAGANINI
00346 - RENATA PREVIATO
00347 - JULIANA GUERREIRO FERREIRA GADELHA DE LIMA
00348 - RODRIGO FERREIRA DA COSTA SOUSA
00349 - KARIN KEIKO KESTRING
00351 - FABRICIO AUGUSTO DE SOUSA NASCIMENTO
00352 - JOSE LUIZ DE ALMEIDA
00353 - ALEXANDRE SHINKAWA
00354 - AMANDA RIBEIRO DA GAMA LEME
00355 - IVANETE DIAS DE MELO
00356 - MARCOS VINIICUS GOMES MARCAL
00357 - NATALIA MARI AMAGASA
00358 - JULIANA DOS SANTOS RISSETTI
00359 - MARINA GREGORY MORAES
00360 - LETICIA DE PAULA OLIVEIRA
00361 - GUILHERME RIBEIRO VIEIRA
00362 - ANNA CHUNG
00364 - CESAR AUGUSTO VIEIRA GIOVANI
00365 - JACKSON SOUSA MOREIRA
00366 - VICTOR MAURICIO DOUSSEAU DOS SANTOS
00367 - AMANDA CALEFFI SECCO
00368 - ANA CLELIA DOS SANTOS
ÁREA REGIONAL DE CAMPINAS
00022 - JESSICA FABRICIA DE LIMA FERREIRA
00028 - MARCOS ADRIANO STRAZZA CRUZ
00033 - LEILA ANTUNES TRIVELLATO
00034 - CAIO FLAVIO DA SILVA
00036 - WELLINGTON AMARAL DE ALMEIDA SA
00037 - SUZUNETE SUZEIKO MOMONUKI RIOS RIBEIRO
00038 - CELSO PEREIRA DE PAULA
00039 - CAMILA SCHNEIDER ARAUJO
00040 - ALINE DE OLIVEIRA
00041 - THALITA AMENO CAUTELA LESSA
00043 - MARCELA RIBEIRO DE ALMEIDA ZAIDAN
00044 - BRUNA APARECIDA MARTINEZ DE MORAIS
00045 - DARLY EVELYN RIBEIRO PEREIRA DE SOUZA
00046 - MARGARIDA DE FATIMA ORAGIO
00047 - KLEBER DAINEZ AMADOR FERREIRA
ÁREA REGIONAL DE SANTOS
00014 - CLAYTON DO NASCIMENTO LOPES
00015 - FERNANDO LOURENCO VELLA
00016 - MARIANGELA RUMIATO AGUILAR
00017 - PAULA SANTOS PALHARES
00020 - EDER RODRIGUES FONSECA
00021 - DANIELA PEDRO
00022 - EVERTON RODRIGUES DA SILVA
00023 - PAMELLA FERREIRA COSTA
00024 - ENIO MARTINS NAKAO
00025 - MARCELO RODRIGUES DA SILVA
00026 - MARCO AURELIO WOLF GOMES BLOEM DA SILVEI-

RA 00027 - EDMUR VIANNA MUNIZ JUNIOR
00028 - LUIZ HENRIQUE MACHADO
00029 - JAIME DA SILVA CRAVEIRO
00030 - HALEY CARDAMONI GODOY
ÁREA REGIONAL DE TAUBATÉ
00014 - ALINE CAVALCANTI HABIB
00016 - MARIO EIZO MURAKAMI
00017 - NAYARA PEREIRA LOMBA HOINASKI
00018 - RIBERTO ALVES DA SILVA
00021 - RAYSSA BRAGA NASCIMENTO
00022 - LEILA TAVORA RACHID COELHO DA COSTA
00023 - PAULA LEAL MACHADO DA SILVA VENANCIO 

LOPES
00025 - NATALIA ULMI
00026 - GUILHERME HENRIQUE MOREIRA KAYANOKI
00027 - FRANCIS LEONARDO DA SILVA
00028 - RAYANNE CRISTINA SANTANA
00031 - PAULA MENDES SOARES DA SILVA
00032 - LUCIANA SILVA MORAIS
00033 - ANDRESSA DA SILVA ALVES
00034 - ANDERSON KOHOUT
E para que ninguém alegue desconhecimento, é expedido 

o presente Edital.
Centro de Recursos Humanos, aos 23 de maio de 2018.
 MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Concurso Público para provimento de cargos de Auxiliar de 

Promotoria I (Administrativo) destinados aos Órgãos e Unidades 
Administrativas da Capital e Grande São Paulo

Processo DG-MP 548/13
EDITAL Nº 24/2018
CONVOCAÇÃO PARA ANUÊNCIA
O Centro de Recursos Humanos do Ministério Público do 

Estado de São Paulo, nos termos do disposto no Capitulo 15, 
do Edital de Abertura do Concurso Público nº 27/14, Instruções 
Especiais nº 01/14, CONVOCA os candidatos a seguir relacio-
nados constantes da Lista de Classificação Geral do Concurso 
Público para provimento de cargos de Auxiliar de Promotoria 
I (ADMINISTRATIVO) para manifestarem interesse quanto à 
nomeação para:

- GAEMA Médio Paranapanema (AR Presidente Prudente)
- GEVID Guarulhos (AR Grande São Paulo III)
- PJ Americana (AR Piracicaba)
- PJ Jundiaí (AR Campinas)
- PJ Monte Aprazível (AR São José do Rio Preto)
- PJ Suzano (AR Grande São Paulo III)
Os candidatos interessados deverão, no período de 

24/05/2018 a 29/05/2018, manifestar interesse quanto à(s) 
localidade(s) de trabalho oferecida(s) nesta convocação, por 
ordem de preferência.

Os requerimentos deverão ser encaminhados ao Centro de 
Recursos Humanos, no endereço eletrônico crh@mpsp.mp.br

A manifestação de interesse não gera direito à nomeação. 
As vagas existentes serão preenchidas respeitando-se a ordem 
de classificação dos candidatos. O candidato que em decorrência 
de sua manifestação for nomeado será excluído da Lista de Clas-
sificação do Concurso Público ao qual concorreu. O candidato 
que não conseguir a vaga ou não se manifestar permanecerá 
na lista de classificação, aguardando nova oportunidade, até a 
expiração do prazo de validade do concurso.

CANDIDATOS CONVOCADOS:
CLASSIFICAÇÃO E NOME
327º - AMADEUS RAMOS PESCADINHA
330º - JOSE ROGERIO BEIER
331º - JOSE CARLOS RODRIGUES DE OLIVEIRA
332º - MARJORIE DA COSTA BEGNAMI
333º - ANA NAZARE APARECIDA MARQUES
334º - TATIANNE YUMI MIYAZAKI SANTOS
335º - ANA LAURA PEREIRA PONGELUPPI
337º - IGOR SGANZERLA
338º - THAIS GABRIELA DE MELO E SOUZA
339º - VIVIANE APARECIDA FLORE
341º - DAYANE PASTORE DINIZ
343º - VANESSA RAMOS FERREIRA
344º - THIAGO FERREIRA
345º - JESSICA DOS SANTOS ALVES
346º - OSMAR MARTINS DE SOUZA

Número do documento de identidade:
Concurso Público nº 77/2018-STDARH.
Emprego Público para o qual se inscreveu:
Endereço completo:
Questionamento:
Embasamento:
Local e Data:
Assinatura:
ANEXO IV – MODELO DE RECURSO
Ao Diretor da Faculdade de Filosofia e Ciências do Campus 

de Marília
Nome: _______________________________________

________
N.º de inscrição: ________________________________

___________________________
Número do Documento de Identidade: _______________

__________________________
Concurso Público para o qual se inscreveu: ____________

_________________________
Função para a qual se inscreveu: ____________________

_________________________
Endereço Completo: _____________________________

___________________________
Questionamento: _______________________________

___________________________
_____________________________________________

____________________________
Embasamento: _________________________________

___________________________
____________________________________________

_____
Local e Data: ___________________, __/__/__
Assinatura: ___________________________________

___

 FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO 
MÉDICO-HOSPITALAR

 ASSUNTO: Processos Seletivos de Pessoal para admissão em 
regime C.L.T. para as funções, abaixo descrita.

HOMOLOGO: Processo Seletivo de Pessoal para admissão 
em Regime C.L.T., nas funções abaixo, para o HOSPITAL ESTA-
DUAL BAURU, conforme segue.

Processo - Função
004/2018 - MÉDICO ONCOLOGISTA
006/2018 - MÉDICO REUMATOLOGISTA ADULTO
008/2018 - MÉDICO FISIATRA
061/2018 - MÉDICO NEFROLOGISTA ADULTO
063/2018 - MÉDICO PNEUMOLOGISTA
Fundação para o Desenvolvimento Médico e Hospitalar, 23 

de maio de 2018.
Prof. Dr. Antonio Rugolo Junior
Diretor Presidente
FAMESP

 MINISTÉRIO PÚBLICO

 DIRETORIA GERAL

 MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Concurso Público para provimento de cargos de Oficial de 

Promotoria I destinados aos Órgãos e Unidades Administrativas 
da Capital e Grande São Paulo, Litoral e Interior

Processo DG-MP 455/2015
EDITAL Nº 25/2018
CONVOCAÇÃO PARA ANUÊNCIA
O Centro de Recursos Humanos do Ministério Público 

do Estado de São Paulo, no Edital de Abertura de Inscrições 
nº 03/2015, CONVOCA os candidatos do Concurso Público, a 
seguir relacionados, para provimento de cargos de OFICIAL DE 
PROMOTORIA I, constantes da Lista de Classificação Geral das 
Áreas Regionais da Capital e Grande São Paulo, Campinas, San-
tos e Taubaté, para manifestarem interesse quanto à nomeação 
para as localidades a seguir descritas, devendo apenas optar 
pelas localidades dentro da Área Regional para a qual foram 
classificados:

ÁREA REGIONAL DA CAPITAL E GRANDE SÃO PAULO
- PJ Embu Guaçu
ÁREA REGIONAL DE CAMPINAS
- PJ Jundiaí
ÁREA REGIONAL DE SANTOS
- PJ Guarujá
ÁREA REGIONAL DE TAUBATÉ
- PJ Cunha
Os candidatos interessados deverão, no período de 

24/05/2018 a 29/05/2018, manifestar interesse quanto à(s) 
localidade(s) de trabalho oferecida(s) nesta convocação, por 
ordem de preferência.

Os requerimentos deverão ser encaminhados ao Centro de 
Recursos Humanos, no endereço eletrônico crh@mpsp.mp.br

A manifestação de interesse não gera direito à nomeação. 
As vagas existentes serão preenchidas respeitando-se a ordem 
de classificação dos candidatos nas respectivas Áreas Regio-
nais. O candidato que em decorrência de sua manifestação for 
nomeado será excluído da Lista de Classificação do Concurso 
Público ao qual concorreu. O candidato que não conseguir a 
vaga escolhida ou não se manifestar permanecerá na lista de 
classificação, aguardando nova oportunidade, até a expiração 
do prazo de validade do concurso.

CANDIDATOS CONVOCADOS
ÁREA REGIONAL DA CAPITAL E GRANDE SÃO PAULO
00289 - RAFAELLA VERAS DE PAIVA
00290 - DIEGO GARCIA BUELTA
00291 - RAFAEL ROSSINI PARISI
00292 - PATRICIA MONTEIRO ROCHA
00293 - EVORA FRANCO PEREIRA
00296 - PRISCILLA DE OLIVEIRA MATOS
00297 - FILIPE AUGUSTO CHAMY AMORIM FERREIRA
00298 - THALITA SCALABRINI BARRETTO DE QUEIROZ
00299 - VITOR FARDIM
00300 - MORGANA FRANCO RAMOS
00301 - ANA LUIZA PENHALBEL
00302 - HENRIQUE TATSUO TANAKA
00303 - HELOISA SARAIVA FRANK
00304 - CARLA NUNES DA CRUZ
00305 - MAYARA YUMI OLIVEIRA FUKUDA MONTEIRO
00307 - RENAN AZEREDO FRAUCHE
00309 - SHEILA DE SOUZA CARRASCO
00310 - FABIANO YUJI TAKAYANAGI
00312 - ALINE HAMADA DE ABREU
00315 - ANDREY ZEMCZAK NETTO
00316 - JERONIMO DE ALENCAR NOGUEIRA
00317 - RAFAEL TRINDADE MACIAS
00318 - LEANDRO HENRIQUE PAIVA
00319 - BEATRIZ MARTINS GONCALVES
00320 - ELISANGELA COUTO
00321 - MARCELO BRAZ DA CRUZ
00322 - CAMILA RIBEIRO DE REZENDE
00323 - ROMARO VELOSO VIANA SANTOS
00324 - ROSSANA PAZ BEZERRA
00326 - CAROLINE BARROS DE CARVALHO
00327 - MATHEUS KISKISSIAN
00328 - LISI YAMAKAMI WATANABE
00329 - ROBERTA MATHIAS DE OLIVEIRA
00330 - ELAINE GARCIA MORALES DE ANDRADE
00331 - RODRIGO EDUARDO DE ANDRADE

2. Por ocasião da contratação, deverão ser comprovadas, 
mediante entrega dos devidos documentos, observados os ter-
mos do item 3. do Capítulo II – DAS INSCRIÇÕES:

a) ter, na data da contratação, os requisitos exigidos para a 
função, previstos na inscrição;

b) firmar declaração de que não acumula remuneração pro-
veniente de cargos públicos, conforme previsto na Constituição 
Federal de 1988;

c) outras exigências que a Faculdade de Filosofia e Ciências 
julgar necessárias.

3. O não atendimento à convocação ou a não contratação 
dentro do prazo estipulado ou a manifestação por escrito de 
desistência implicará a exclusão definitiva do candidato deste 
Concurso Público, sem qualquer alegação de direitos futuros.

XI - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
1. Quando da contratação, o candidato deverá entregar os 

documentos comprobatórios constantes no item 3. do Capítulo 
II – DAS INSCRIÇÕES.

2. A inexatidão e/ou irregularidades nos documentos, 
mesmo que verificadas a qualquer tempo, em especial por 
ocasião da contratação, acarretarão a nulidade da inscrição com 
todas as suas decorrências, sem prejuízo das demais medidas de 
ordem administrativa, cível ou criminal.

3. O prazo de validade deste Concurso Público será de 06 
(seis) meses, contados da data da sua homologação, podendo 
ser prorrogado, a critério da Administração, uma única vez e 
por igual período.

4. Caberá ao Diretor Técnico da Divisão Técnica Administra-
tiva da Faculdade de Filosofia e Ciências a homologação deste 
Concurso Público.

5. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais atualiza-
ções ou retificações, enquanto não consumada a providência ou 
evento que lhes disser respeito, circunstância que será mencio-
nada em Edital ou Aviso a ser publicado no DOE.

6. A legislação com entrada em vigor após a data de publi-
cação deste Edital e alterações posteriores não serão objetos de 
avaliação da prova neste Concurso Público.

7. As informações sobre o presente Concurso Público serão 
prestadas pela Seção Técnica de Desenvolvimento e Administra-
ção de Recursos Humanos da Faculdade de Filosofia e Ciências.

8. Em caso de alteração de algum dado cadastral até a 
emissão da classificação definitiva e durante o prazo de validade 
deste Certame, o candidato deverá requerer a atualização à 
Faculdade de Filosofia e Ciências.

9. A Faculdade de Filosofia e Ciências se exime das despesas 
decorrentes de viagens e estadas dos candidatos para compare-
cimento a qualquer fase deste Concurso Público e de documen-
tos/objetos esquecidos ou danificados no local ou sala de provas.

10. A Faculdade de Filosofia e Ciências não se responsabili-
za 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. A Faculdade De Filosofia E Ciências não emitirá Decla-

ração de Aprovação no Concurso Público, sendo a própria 
publicação no DOE documento hábil para fins de comprovação 
da aprovação.

12. Todas as convocações, avisos e resultados oficiais, refe-
rentes à realização deste Concurso Público, serão publicados, 
oficialmente, no Diário Oficial do Estado – Poder Executivo – 
Seção I, com exceção do resultado da solicitação de redução 
do valor da taxa de inscrição, que será apenas divulgado no 
site www.marilia.unesp.br e no mural da Seção Técnica de 
Comunicações da Faculdade de Filosofia E Ciências, sendo de 
inteira responsabilidade do candidato o seu acompanhamento, 
não podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento.

13. Toda menção a horário neste Edital e em outros atos 
dele decorrentes terá como referência o horário oficial de 
Brasília.

14. Os questionamentos relativos a casos omissos ou 
duvidosos serão julgados pela Faculdade de Filosofia e Ciências.

15. Decorridos 90 dias da data da homologação e não 
caracterizando qualquer óbice, é facultada a incineração da 
prova e demais registros escritos, mantendo-se, porém, pelo 
prazo de validade do Concurso Público, os registros eletrônicos.

16. Sem prejuízo das sanções criminais cabíveis, a qualquer 
tempo, a Faculdade de Filosofia e Ciências poderá anular a ins-
crição, prova ou contratação do candidato, verificadas falsidades 
de declaração ou irregularidade no Certame.

17. O candidato será considerado desistente e excluído do 
Concurso Público quando não comparecer às convocações nas 
datas estabelecidas ou manifestar sua desistência por escrito.

(Proc 756/2018-CM)
Informações
- UNESP - Faculdade de Filosofia e Ciências – Campus de 

Marília
Seção Técnica de Desenvolvimento e Administração de 

Recursos Humanos
Av. Hygino Muzzi Filho, 737– Marília/SP
Horário: dias úteis - das 8 às 12 horas e das 14 às 18 horas
Telefone: (14) 3402-1326
ANEXO I – DAS ATRIBUIÇÕES
ASSISTENTE OPERACIONAL I
Executar serviços de limpeza e conservação em geral bem 

como atividades de atendimento, entrega, recebimento e confec-
ção. Executar atividades de rouparia, copa, acondicionamento, 
carga e descarga de volumes. Executar tarefas básicas de tratos 
de animais. Executar, sob orientação superior, tarefas de apoio 
na cozinha hospitalar e de restaurante. Conhecer rotinas de 
higienização de ambientes e de alimentos. Manusear equipa-
mentos de proteção, ferramentas e outros necessários ao desem-
penho dessas rotinas. Desempenhar outras atividades operacio-
nais correlatas e afins que exijam conhecimentos básicos.

ANEXO II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
CONHECIMENTOS GERAIS
Língua Portuguesa Leitura e interpretação de diversos tipos 

de textos (literários e não literários). Sinônimos e antônimos. 
Sentido próprio e figurado das palavras. Pontuação. Classes de 
palavras: substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advér-
bio, preposição e conjunção: emprego e sentido que imprimem 
às relações que estabelecem. Concordância verbal e nominal. 
Regência verbal e nominal. Colocação pronominal. Crase.

Matemática Números inteiros: operações e proprieda-
des. Números racionais, representação fracionária e decimal: 
operações e propriedades. Mínimo múltiplo comum. Razão e 
proporção. Porcentagem. Regra de três simples e composta. 
Média aritmética simples. Equação do 1.º grau. Sistema de 
equações do 1.º grau. Sistema métrico: medidas de tempo, 
comprimento, superfície e capacidade. Relação entre grandezas: 
tabelas e gráficos. Noções de geometria: forma, perímetro, área, 
volume, teorema de Pitágoras. Raciocínio lógico. Resolução de 
situações-problema.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Preparo de alimentos. Higiene Pessoal. Higiene do local 

de trabalho. Higiene dos alimentos. Conservação dos alimen-
tos. Normas Gerais de Segurança para cozinhas industriais. 
Regulamentação Técnica sobre Boas Práticas em Serviços de 
Alimentação.

ANEXO III – MODELO DE RECURSO – SOLICITAÇÃO DE 
REDUÇÃO DO VALOR DA TAXA DE INSCRIÇÃO

Ao Supervisor Técnico da Seção Técnica de Desenvolvi-
mento e Administração de Recursos Humanos da Faculdade de 
Filosofia e Ciências do Campus de Marília.

Nome:

A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA garante a autenticidade deste documento
quando visualizado diretamente no portal www.imprensaoficial.com.br
quinta-feira, 24 de maio de 2018 às 01:35:14.
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