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I – Instruções especiais
1. O Processo Seletivo Temporário destina-se ao preenchi-

mento de 01 vaga em função de afastamento na função de 
Músico, bem como as que vierem a surgir na Universidade em 
conformidade com a Resolução GR-19/2009 alterada pela Reso-
lução GR-37/2011, durante o prazo de validade do processo.

2. A contratação se dará por prazo determinado enquanto 
perdurar o afastamento, não podendo ultrapassar o prazo 
máximo de 01 (um) ano, prorrogável por igual período, uma 
única vez.

3. A função será preenchida sob o Regime da Consolidação 
das Leis do Trabalho (CLT), em jornada de trabalho de 30 horas 
semanais, podendo variar para os períodos diurno, noturno, 
misto na forma de revezamento ou escala de serviços.

4. O salário inicial será de R$ 4.548,94 (quatro mil qui-
nhentos e quarenta e oito reais e noventa e quatro centavos), 
correspondente ao Grupo III – referência 22 da Carreira de Pro-
fissionais de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão da Unicamp.

II – Requisitos
1. Obrigatórios:
a) - Escolaridade: Ensino Superior completo em Música.
b) - Experiência: Serão considerados para fins de comprova-

ção de experiência profissional como músico instrumentista vio-
lino: Carteira de Trabalho e Previdência Social 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. Atividades de estágio serão consi-
deradas como experiência e deverão ser comprovadas através 
de Declaração de Estágio.

c) - Idiomas: Conhecimentos em Inglês e Espanhol para 
leitura e interpretação de textos.

d) - Conhecimentos: Domínio técnico do instrumento 
musical - VIOLINO.

III – Condições para a participação
1. Ser brasileiro nato ou naturalizado ou cidadão português 

a quem foi deferida a igualdade, nas condições previstas pelo 
Decreto Federal nº 70.436/72.

2. Ter idade mínima de 18 anos.
3. Estar em dia com as obrigações eleitorais e militares, cuja 

comprovação será solicitada na contratação.
4. Ter boa conduta comprovada através de antecedentes 

criminais, cuja comprovação será solicitada na contratação.
5. Possuir os requisitos estabelecidos no item II do presente 

edital.
IV - Das inscrições
1. A inscrição deverá ser feita na Secretaria do CENTRO 

DE INTEGRAÇÃO, DOCUMENTAÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 
- CIDDIC, localizado à rua Sérgio Buarque de Holanda, 421, 
Cidade Universitária, Campinas no período de 11/04/2017 a 
20/04/2017, nos dias úteis, no horário compreendido entre 
09:00hs às 12:00hs ou 14:00hs às 17:00hs. (OBS: No dia 13/04 
não haverá expediente).

2. No ato da inscrição deverão ser entregues os seguintes 
documentos:

a) - Currículo atualizado;
b) - Cópia de documento de identidade;
c) - Cópias de documentos que comprovem os requisitos 

estabelecidos no item II, subitens a e b do presente edital.
3. No ato da inscrição, os interessados receberão o protoco-

lo de sua participação.
4. Os documentos entregues para a inscrição não serão 

conferidos no ato da inscrição.
5. A inscrição deve ser realizada pelo próprio interessado ou 

por terceiro, desde que acompanhado de procuração.
V – Das avaliações
1. O Processo Seletivo Temporário constará das seguintes 

etapas: Prova Escrita Objetiva (eliminatória e classificatória) e 
Prova Prática (eliminatória e classificatória).

2. As Provas versarão sobre conteúdo programático cons-
tante no anexo I do presente edital.

3. Somente participarão das Provas os candidatos cuja 
documentação que comprove os requisitos estabelecidos no 
item IV, subitem 2 tenha sido validada pela comissão exami-
nadora.

4. As Provas serão avaliadas na escala de 0 a 10.
5. A Prova Escrita Objetiva e a Prova Prática serão avaliadas 

na escala de 0 (zero) a 10 (dez) pontos e somente será conside-
rado habilitado o candidato que tiver nota igual ou superior a 6 
(seis) na Prova Escrita Objetiva e nota igual ou superior 6 (seis) 
na Prova Prática observando a seguinte escala: Prova Escrita 
Objetiva – peso 1 (um); Prova Prática – peso 2 (dois)

6. A Prova Escrita Objetiva será aplicada em data diferente 
da Prova Prática a todos os candidatos que tiveram suas inscri-
ções confirmadas, mas somente participarão da Prova Prática os 
candidatos habilitados na Prova Escrita Objetiva com nota igual 
ou superior a 06 (seis).

7. Prova Prática será realizada para todos os candidatos 
habilitados na Prova Escrita Objetiva com nota igual ou superior 
a 6,0 (seis), pontuada mediante aferição do conhecimento práti-
co da atividade, conforme conteúdo programático constante do 
Anexo I deste Edital.

8. A aplicação das Provas poderá ocorrer em dias úteis, 
sábados e domingos.

9. A confirmação das inscrições dos candidatos habilitados 
para participarem da Prova Escrita Objetiva acontecerá junta-
mente com a divulgação do horário e local de realização da(s) 
mesma(s).

10. A divulgação do horário e local de realização da Prova 
Escrita Objetiva, bem como a confirmação da data, será feita em 
26/04/2017 no Portal DGRH (www.dgrh.unicamp.br). A data pro-
vável para a realização da Prova Escrita Objetiva é 10/05/2017. 
A divulgação do horário e local de realização da Prova Prática 
será feita na divulgação do Resultado da Prova Escrita Objetiva.

11. As questões da Prova Escrita Objetiva serão do tipo 
múltipla escolha. O candidato deverá assinalar com caneta as 
respostas 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 candidato, que 
deverá proceder em conformidade com as instruções específicas 
contidas nos cadernos de questões.

12. As Folhas de Respostas não poderão ser assinadas e 
rubricadas em outros locais que não sejam os apropriados, e 
nem conter qualquer palavra ou marca que as identifique, sob 
pena de anulação da Prova.

13. 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.

14. Não será admitido o ingresso de candidato no local de 
realização das Provas após o horário fixado para o seu início.

15. Durante a realização das Provas não será permitido o 
uso de BIP de mensagens, telefone celular ou similares.

16. Será eliminado do Processo Seletivo Temporário o 
candidato que:

a) - Agir com descortesia em relação aos examinadores e 
seus auxiliares ou autoridades presentes;

b) - For surpreendido durante a realização das Provas 
comunicando-se com outro candidato, ou utilizando-se de livros, 
notas ou impressos não permitidos;

c) - Deixar de atender a qualquer das convocações da 
Universidade.

17. Não haverá segunda chamada para nenhuma das Provas 
ou entrega da documentação, seja qual for o motivo alegado.

18. O não comparecimento à(s) Prova(s) Escrita(s) ou ainda 
a não apresentação da documentação solicitada excluirá o 
candidato automaticamente do Processo Seletivo Temporário.

19. A nota final corresponderá à média aritmética dos pon-
tos obtidos em cada uma das Provas.

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

21. Em caso de empate na classificação, terá preferência, 
sucessivamente:

a) - O candidato de maior idade, considerando os candida-
tos com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, conforme 
parágrafo único do artigo 27 do Estatuto do Idoso;

b) - O candidato que obtiver maior nota na Prova Escrita 
Dissertativa;

c) - Persistindo o empate, terá preferência o candidato de 
maior idade.

22. O resultado da(s) Prova(s) Escrita(s) e o resultado final 
do Processo Seletivo Temporário serão publicados no Diário Ofi-
cial do Estado, no Portal DGRH (www.dgrh.unicamp.br), em data 
a ser divulgada quando da realização da(s) Prova(s) Escrita(s).

23. A homologação do Processo Seletivo Temporário se 
dará com a publicação do edital de resultado final no Diário 
Oficial do Estado.

VI – Dos procedimentos da contratação
1. A convocação para contratação obedecerá à rigorosa 

ordem de classificação dos candidatos, que serão convocados 
através de edital a ser publicado no Diário Oficial do Estado.

2. O candidato deverá:
a) - Gozar de boa saúde física e mental, estando apto sem 

qualquer restrição no exame médico realizado pela Unicamp;
b) - Apresentar os comprovantes das condições estabeleci-

das no item III, subitens de 1 a 4 do presente edital;
c) - Apresentar demais documentos necessários conforme 

relação solicitada quando da convocação.
3. O candidato não deverá receber proventos de aposenta-

doria ou remuneração de cargo de emprego ou função pública, 
ressalvados os cargos acumuláveis previstos no artigo 37, XVI da 
Constituição Federal e Decreto nº 41.915/97.

VII – Disposições finais
1. O não comparecimento às convocações ou ainda a 

não apresentação da documentação exigida, automaticamente 
excluirão o candidato do Processo Seletivo Temporário.

2. O candidato deverá observar rigorosamente os editais e 
os comunicados divulgados.

3. O Processo Seletivo Temporário terá validade de 01 (um) 
ano, contado a partir da data de publicação do resultado final, 
podendo ser prorrogado por igual período a critério da Divisão 
de Planejamento e Desenvolvimento / Diretoria Geral de Recur-
sos Humanos da Unicamp.

4. A participação do candidato no Processo Seletivo Tem-
porário implicará o conhecimento das presentes instruções e 
o compromisso de aceitação das condições estabelecidas no 
presente edital.

ANEXO I - PROGRAMA E REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
PROGRAMA
Introdução à biblioteconomia: definição de biblioteca; his-

tória do livro e das bibliotecas; Formação, ética e compromisso 
social dos profissionais da Biblioteca; Tratamento da informação: 
noções de representação descritiva e temática; tombamento e 
preparo físico do material; Atendimento ao usuário: circulação; 
empréstimo; organização e recuperação do material no acervo; 
Serviço de referência; Conservação de acervos; Sistema de 
Bibliotecas da Unicamp.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
- ACCART, Jean-Philippe. Serviço de referência: do presencial 

ao virtual. Brasília, DF: Briquet de Lemos/Livros, 2012.
- CASSARES, Norma Ciaflone. Como fazer conservação pre-

ventiva em arquivos e bibliotecas. São Paulo: Arquivo do Estado; 
Imprensa Nacional, 2000. Disponível em: http://www.arquivo-
estado.sp.gov.br/site/assets/publicacao/anexo/como_fazer_con-
servacao_preventiva_em_arquivos_e_bibliotecas.pdf .

- CRUZ, Ana Maria da Costa et al. A biblioteca: o técnico e 
suas tarefas. 2. ed. Niterói: Intertexto, 2009. 112 p.

- MACIEL, Alba Costa; MENDONÇA, Marília Alvarenga 
Rocha. Bibliotecas como organizações. Rio de Janeiro: Intertexto, 
2006. 96 p.

- SANTOS, Gildenir Carolino.; RIBEIRO, Célia Maria. Acrô-
nimos, siglas e termos técnicos. 2. ed. Campinas: Átomo, 2012. 
189 p.

- SILVA, Divina Aparecida da; ARAÚJO, Iza Antunes. Auxiliar 
de biblioteca: técnicas e práticas para a formação profissional. 
7. ed. Brasília: Thesaurus, 2014. 160p.

- UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS. Sistemas 
de Bibliotecas da Unicamp. Campinas, c2017. Disponível 
em:\<http://www.sbu.unicamp.br

 DIVISÃO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
Despacho do Coordenador de Recursos Humanos de 

03/04/2017
Nos termos do Artigo 37, inciso III, da Constituição Federa-

tiva do Brasil e por competência delegada pelo Artigo 7°, inciso 
VI da Deliberação CAD-A-3/2002, homologo o Concurso Público 
para a função abaixo especificada:

Nº PROCESSO FUNÇÃO EDITAL Nº UNIDADE
01P-3801/2016 PAEPE - TÉCNICO EM LABORATÓRIO 

25/2016 HC
 DIVISÃO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
Despacho do Coordenador de Recursos Humanos de 

03/04/2017
Nos termos do Artigo 37, inciso III, da Constituição Federa-

tiva do Brasil e por competência delegada pelo Artigo 7°, inciso 
VI da Deliberação CAD-A-3/2002, homologo o Concurso Público 
para a função abaixo especificada:

Nº PROCESSO FUNÇÃO EDITAL Nº UNIDADE
01P-3803/2016 PAEPE - TÉCNICO EM LABORATÓRIO 

26/2016 HC
 DIVISÃO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
Despacho do Coordenador de Recursos Humanos de 

03/04/2017
Nos termos do Artigo 37, inciso III, da Constituição Federa-

tiva do Brasil e por competência delegada pelo Artigo 7°, inciso 
VI da Deliberação CAD-A-3/2002, homologo o Concurso Público 
para a função abaixo especificada:

Nº PROCESSO FUNÇÃO EDITAL Nº UNIDADE
01P-3812/2016 PAEPE - MÉDICO 33/2016 HC
 DIVISÃO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
Despacho do Coordenador de Recursos Humanos de 

03/04/2017
Nos termos do Artigo 37, inciso III, da Constituição Federa-

tiva do Brasil e por competência delegada pelo Artigo 7°, inciso 
VI da Deliberação CAD-A-3/2002, homologo o Concurso Público 
para a função abaixo especificada:

Nº PROCESSO FUNÇÃO EDITAL Nº UNIDADE
01P-3814/2016 PAEPE - MÉDICO 36/2016 HC
 EDITAL DE ABERTURA
PROCESSO SELETIVO TEMPORÁRIO - EDITAL Nº 006/2017
MÚSICO
CENTRO DE INTEGRAÇÃO, DOCUMENTAÇÃO E DIFUSÃO 

CULTURAL - CIDDIC
Processo n° 01 –P-06355/2017
O Centro de Integração, Documentação e Difusão Cultu-

ral - CIDDIC da Unicamp, pela sua Diretoria, torna pública a 
ABERTURA de Processo Seletivo Temporário para contratação 
por prazo determinado nos termos do artigo 443 § 1º e 2º e 445 
da CLT, para a função de Músico pela Carreira de Profissional 
de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão, para atuar na área de 
música – instrumento violino.

I – Instruções especiais
1. O Processo Seletivo Temporário destina-se ao preenchi-

mento de 01 (uma) vaga em função de afastamento na função 
de - Técnico em Biblioteconomia, bem como as que vierem 
a surgir na Universidade em conformidade com a Resolução 
GR-19/2009 alterada pela Resolução GR-37/2011, durante o 
prazo de validade do processo.

2. A contratação se dará por prazo determinado enquanto 
perdurar o afastamento, não podendo ultrapassar o prazo 
máximo de 01 (um) ano, prorrogável por igual período, uma 
única vez.

3. A função será preenchida sob o Regime da Consolidação 
das Leis do Trabalho (CLT), em jornada de trabalho de 40 horas 
semanais, podendo variar para os períodos diurno, noturno, 
misto na forma de revezamento ou escala de serviços.

4. O salário inicial será de R$ 3.216,59 (três mil duzentos e 
dezesseis reais e dezenove centavos), correspondente ao Grupo 
II – referência 9 da Carreira de Profissionais de Apoio ao Ensino, 
Pesquisa e Extensão da Unicamp.

II – Requisitos
1. Obrigatórios:
a) - Escolaridade: Curso Técnico em Biblioteconomia ou de 

formação profissionalizante em bibliotecas ou serviços de docu-
mentação, informação e pesquisa, com carga horária mínima 
de 60h, cuja comprovação será exigida quando da convocação 
para admissão.

b) - Experiência: Serão considerados para fins de comprova-
ção de experiência profissional: Carteira de Trabalho e Previdên-
cia Social 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. Serão 
consideradas atividades de estágio.

c) - Idiomas: Inglês Básico para leitura e interpretação de 
textos

d) - Conhecimentos: Básicos de informática.
III – Condições para a participação
1. Ser brasileiro nato ou naturalizado ou cidadão português 

a quem foi deferida a igualdade, nas condições previstas pelo 
Decreto Federal nº 70.436/72.

2. Ter idade mínima de 18 anos.
3. Estar em dia com as obrigações eleitorais e militares, cuja 

comprovação será solicitada na contratação.
4. Ter boa conduta comprovada através de antecedentes 

criminais, cuja comprovação será solicitada na contratação.
5. Possuir os requisitos estabelecidos no item II do presente 

edital.
IV - Das inscrições
1. A inscrição deverá ser feita no(a) Seção de Recursos 

Humanos do Instituto de Artes, localizado(a) à Rua Elis Regina, 
nº50, no período de 10/04/2017 a 26/04/2017, nos dias úteis, no 
horário compreendido entre 09:00 as 12:00 e das 14:00 as 16:00 
horas. Obs.: 13/04/2017 – Expediente Suspenso na Universidade.

2. No ato da inscrição deverão ser entregues os seguintes 
documentos:

a) - Currículo atualizado;
b) - Cópia de documento de identidade;
c) - Cópias de documentos que comprovem os requisitos 

estabelecidos no item II, subitem b do presente edital.
3. No ato da inscrição, os interessados receberão o protoco-

lo de sua participação.
4. Os documentos entregues para a inscrição não serão 

conferidos no ato da inscrição.
5. A inscrição deve ser realizada pelo próprio interessado ou 

por terceiro, desde que acompanhado de procuração.
V – Das avaliações
1. O Processo Seletivo Temporário constará das seguintes 

etapas: Prova Escrita Objetiva (eliminatória e classificatória) e 
Prova Escrita Dissertativa (eliminatória e classificatória).

2. A(s) Prova(s) Escrita(s) versará(ão) sobre conteúdo pro-
gramático constante no anexo I do presente edital.

3. Somente participarão da(s) Prova(s) Escrita(s) os candi-
datos cuja documentação que comprove os requisitos estabele-
cidos no item IV, subitem 2, tenha sido validada pela comissão 
examinadora.

4. A(s) Prova(s) Escrita(s) será(ão) avaliada(s) na escala de 
0 a 10, sendo considerado habilitado o candidato que obtiver 
nota igual ou superior a 06 (seis) na Prova Escrita Objetiva e a 
06 (seis) na Prova Escrita Dissertativa.

5. A Prova Escrita Dissertativa será aplicada na mesma data 
da Prova Escrita Objetiva a todos os candidatos que tiveram 
suas inscrições confirmadas, mas somente será corrigida a Prova 
Escrita Dissertativa dos candidatos habilitados na Prova Escrita 
Objetiva com nota igual ou superior a 06 (seis).

6. A aplicação da(s) Prova(s) Escrita(s) poderá ocorrer em 
dias úteis, sábados e domingos.

7. A confirmação das inscrições dos candidatos habilitados 
para participarem da(s) Prova(s) Escrita(s) acontecerá junta-
mente com a divulgação do horário e local de realização da(s) 
mesma(s).

8. A divulgação do horário e local de realização da(s) 
Prova(s) Escrita(s), bem como a confirmação da data, será feita 
em 06/05/2017 no Portal DGRH (www.dgrh.unicamp.br). A data 
provável para a realização da(s) Prova(s) é 22/05/2017.

9. As questões da Prova Escrita Objetiva serão do tipo 
múltipla escolha. O candidato deverá assinalar com caneta as 
respostas 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 candidato, que 
deverá proceder em conformidade com as instruções específicas 
contidas nos cadernos de questões.

10. A Prova Escrita Dissertativa deve ser manuscrita e em 
letra legível.

11. As Folhas de Respostas não poderão ser assinadas e 
rubricadas em outros locais que não sejam os apropriados, e 
nem conter qualquer palavra ou marca que as identifique, sob 
pena de anulação da Prova.

12. Os candidatos deverão comparecer ao local da(s) 
Prova(s) Escrita(s) com antecedência mínima de 30 (trinta) minu-
tos à hora estabelecida para seu início, munidos de lápis, caneta 
azul ou preta e borracha, e somente será admitido à(s) Prova(s) 
o candidato que exibir, no ato, documento de identidade original 
com foto. Não serão aceitos documentos ilegíveis, não identifi-
cáveis e/ou danificados.

13. Não será admitido o ingresso de candidato no local de 
realização da(s) Prova(s) Escrita(s) após o horário fixado para 
o seu início.

14. Durante a realização da(s) Prova(s) Escrita(s) não será 
permitido o uso de BIP de mensagens, telefone celular ou 
similares.

15. Será eliminado do Processo Seletivo Temporário o 
candidato que:

a) - Agir com descortesia em relação aos examinadores e 
seus auxiliares ou autoridades presentes;

b) - For surpreendido durante a realização da(s) Prova(s) 
Escrita(s) comunicando-se com outro candidato, ou utilizando-se 
de livros, notas ou impressos não permitidos;

c) - Deixar de atender a qualquer das convocações da 
Universidade.

16. Não haverá segunda chamada para nenhuma das 
Provas ou entrega da documentação, seja qual for o motivo 
alegado.

17. Não serão dadas, por telefone, informações a respeito 
de datas, locais e horários de realização da(s) Prova(s) Escrita(s). 
O candidato deverá observar rigorosamente os editais e os 
comunicados a serem divulgados na forma do item V, subitem 7.

b) - Apresentar os comprovantes das condições estabeleci-
das no item III, subitens de 1 a 4 do presente edital;

c) - Apresentar demais documentos necessários conforme 
relação solicitada quando da convocação.

3. O candidato não deverá receber proventos de aposenta-
doria ou remuneração de cargo de emprego ou função pública, 
ressalvados os cargos acumuláveis previstos no artigo 37, XVI da 
Constituição Federal e Decreto nº 41.915/97.

VII – Disposições finais
1. O não comparecimento às convocações ou ainda a 

não apresentação da documentação exigida, automaticamente 
excluirão o candidato do Processo Seletivo Temporário.

2. O candidato deverá observar rigorosamente os editais e 
os comunicados divulgados.

3. O Processo Seletivo Temporário terá validade de 01 (um) 
ano, contado a partir da data de publicação do resultado final, 
podendo ser prorrogado por igual período a critério da Divisão 
de Planejamento e Desenvolvimento / Diretoria Geral de Recur-
sos Humanos da Unicamp.

4. A participação do candidato no Processo Seletivo Tem-
porário implicará o conhecimento das presentes instruções e 
o compromisso de aceitação das condições estabelecidas no 
presente edital.

ANEXO I - 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 acometidas 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–Atualização 

das Diretrizes de RCP e ACE,2015. Disponível em : https://ecc-
guidelines.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.

3.Brasil. Agência Nacional de Vigilância Sanitária.Segurança 
do paciente em serviços de saúde: higienização das mãos,2009. 
Disponível em: http://www20.anvisa.gov.br/segurancadopacien-
te/index.php/publicacoes/item/seguranca-do-paciente-higieniza-
cao-das-maos

4.Brasil. Cadernos de Atenção Básica, nº33, SAÚDE DA 
CRIANÇA: CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO 2012. Dis-
ponível em: http://189.28.128.100/dab/docs/publicacoes/cader-
nos_ab/caderno_33.pdf

5.Brasil. Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Assis-
tência de média e alta complexidade no SUS 2011. Disponível 
em: http://www.conass.org.br/bibliotecav3/pdfs/colecao2011/
livro_4.pdf

6.Brasil. Ministério da Saúde. GUIA DE VIGILÂNCIA EM 
SAÚDE 2016. Disponível em: http://www.rio.rj.gov.br/dlsta-
tic/10112/6385405/4170293/GUIADEVS2016.pdf

7.COREN-SP. 10 Passos para a segurança do paciente 
2010. Disponível em: http://www.coren-sp.gov.br/sites/default/
files/10_passos_seguranca_paciente_0.pdf

8.COREN-SP. Boas práticas: Cálculo Seguro. Volume I: Revi-
são das Operações Básicas. Disponível em http://www.coren-sp.
gov.br/sites/default/files/boas-praticas-calculo-seguro-volume-1-
-revisao-das-operacoes-basicas_0.pdf

9.COREN-SP. Boas Práticas: Cálculo Seguro. Volume II: 
cálculo e diluição de medicamentos. Disponível em: http://www.
coren-sp.gov.br/sites/default/files/boas-praticas-calculo-seguro-
-volume-2-calculo-e-diluicao-de-medicamentos_0.pdf

10.COREN-SP. Livreto sobre a NR-32. Disponível em: http://
www.coren-sp.gov.br/sites/default/files/livreto_nr32_0.pdf

11.COREN-SP. Principais Legislações para o Exercício da 
Enfermagem 2009. Disponível em: http://www.debasil.com.br/
admin/anexos/18-04-2011_14_47_20_.pdf

12.Domansky RC, Borges EL. Manual para prevenção de 
lesões de pele–recomendações baseadas em evidências. 2ed, 
2014

13.Smeltzer SC, Bare BG, Hinkle JL, Cheever KH. Tratado de 
Enfermagem Médico-Cirúrgica. 12 ed. RJ: Guanabara Koogan, 
2011

14.BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à 
Saúde. Departamento de Ações Programáticas e Estratégicas. 
Atenção à saúde do recém-nascido: guia para os profissionais de 
saúde, volumes: 1 e 2, 2011. Disponível em: http://www.fiocruz.
br/redeblh/media/arn_v1.pdf e

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/atencao_recem_
nascido_%20guia_profissionais_saude_v2.pdf

15. BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção 
à Saúde. Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. 
Gestação de alto risco: manual técnico / Ministério da Saúde, 
Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Ações Progra-
máticas Estratégicas. – 5. ed. – Brasília : Editora do Ministério 
da Saúde, 2012. 302 p. Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/
bvs/publicacoes/manual_tecnico_gestacao_alto_risco.pdf

16. BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Políticas 
de Saúde. Área Técnica de Saúde da Mulher. Parto, Aborto e 
Puerpério: Assistência Humanizada à Mulher. Brasília: Ministério 
da Saúde, 2001.

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/cd04_13.pdf
17. BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à 

Saúde. Departamento de Ações Programáticas Estratégicas Pre-
venção e tratamento dos agravos resultantes da violência sexual 
contra mulheres e adolescentes: norma técnica / Ministério da 
Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações 
Programáticas Estratégicas. – 3. ed. Brasília, 2012

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/prevencao_agra-
vo_violencia_sexual_mulheres_3ed.pdf

18. BRASIL. Instituto Nacional de Câncer. Ações de enfer-
magem para o controle do câncer: uma proposta de integração 
ensino-serviço. 3. ed. Rio de Janeiro, 2008. http://bvsms.saude.
gov.br/bvs/publicacoes/acoes_enfermagem_controle_cancer.pdf

 EDITAL DE ABERTURA
PROCESSO SELETIVO TEMPORÁRIO - EDITAL Nº 005/2017
TÉCNICO EM BIBLIOTECONOMIA
INSTITUTO DE ARTES - IA
Processo n°17 P-06392/2017
O Instituto de Artes da Unicamp, pela sua Diretoria, torna 

pública a ABERTURA de Processo Seletivo Temporário para con-
tratação por prazo determinado nos termos do artigo 443 § 1º 
e 2º e 445 da CLT, para a função - Técnico em Biblioteconomia, 
pela Carreira de Profissional de Apoio ao Ensino, Pesquisa e 
Extensão, para atuar na área da Biblioteca do Instituto.

 EDITAL DE ABERTURA
PROCESSO SELETIVO TEMPORÁRIO - EDITAL Nº 006/2017
MÚSICO
CENTRO DE INTEGRAÇÃO, DOCUMENTAÇÃO E DIFUSÃO 

CULTURAL - CIDDIC

A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA garante a autenticidade deste documento
quando visualizado diretamente no portal www.imprensaoficial.com.br
terça-feira, 4 de abril de 2017 às 01:09:54.
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h)- memorial circunstanciado, em 09 (nove) vias, devida-
mente documentado, contendo informações que permitam a 
avaliação dos méritos do candidato, principalmente quanto 
às atividades relacionadas com o conjunto das disciplinas em 
concurso, elaborado de modo que resultem nítidas e separadas 
as atividades desenvolvidas pelo candidato antes e após a 
obtenção do Título de Doutor.

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

i)- 09 (nove) exemplares da tese original e inédita, ou de 
texto que sistematize criticamente a obra do candidato ou parte 
dela, elaborados após o doutoramento e por ele apresentado de 
forma ordenada e critica de modo a evidenciar a originalidade 
de sua contribuição nos campos da ciência, das artes ou das 
humanidades

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

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

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

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

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

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

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

VI - ter coordenado projetos de extensão universitária 
credenciados em IES;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1. Atividades de Ensino (peso: 4,0)
- graduação
- pós-graduação
- extensão
2. Atividades de Pesquisa (peso: 2,5)
3. Atividades de Extensão Universitária (peso: 2,0)
4. Atividades de Gestão Acadêmica e Administrativa (peso: 

1,5)
DEFESA DE TESE ORIGINAL E INÉDITA OU DE TEXTO QUE 

SISTEMATIZE CRITICAMENTE A OBRA DO CANDIDATO, OU 
PARTE DELA

Devem ser elaborados após o doutoramento e por ele 
apresentados de forma ordenada e crítica, de modo a evidenciar 
a originalidade de sua contribuição nos campos da ciência, das 
artes ou das humanidades.

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

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

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

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

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

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

 CONCURSO PÚBLICO 05/2017
DESPACHO 66/2017 - HOMOLOGAÇÃO
O Diretor da Faculdade de Ciências e Tecnologia da UNESP 

– Campus de Presidente Prudente, HOMOLOGA ad-referendum 
da Congregação, o resultado final do concurso público de Provas 
e Títulos para contratação 01 (um) PROFESSOR SUBSTITUTO, 
por prazo determinado, em caráter emergencial para atender 
excepcional interesse público, no período relativo ao 1º semestre 
letivo de 2017, e pelo prazo máximo de 05 (cinco) meses, em 
12 (doze) horas semanais de trabalho, sob o regime jurídico 
da CLT e legislação complementar, no conjunto de disciplinas: 
“BASQUETEBOL; ATLETISMO; LEITURA, ESCRITA E ESTUDO 
NO CONTEXTO ACADÊMICO” (Edital nº 06/2017 – Abertura de 
Inscrições), junto ao Departamento de Educação Física, realizado 
nos dias 21 e 22 de março de 2017. (Processos FCT-035/2017).

 CONCURSO PÚBLICO 20/2017
EDITAL Nº 77/2017 – RESULTADO DAS PROVAS
O Diretor da Faculdade de Ciências e Tecnologia da UNESP 

– Campus de Presidente Prudente torna público o RESULTADO 
FINAL do concurso público de Provas e Títulos para contratação 
de 01 (um) PROFESSOR SUBSTITUTO, por prazo determinado, em 
caráter emergencial para atender excepcional interesse público, 
no período relativo ao 1º semestre letivo de 2017, e pelo prazo 
máximo de 05 (cinco) meses, em 12 (doze) horas semanais de 
trabalho, sob o regime jurídico da CLT e legislação complemen-
tar, no conjunto de disciplinas: “PRÁTICA SUPERVISIONADA EM 
GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA; PRÁTICA SUPERVISIONADA EM 
PNEUMOLOGIA; FISIOTERAPIA EM DERMATOLOGIA FUNCIO-
NAL; CINESIOTERAPIA” (Edital 26/2017 – Abertura de Inscri-
ções), junto ao Departamento de Fisioterapia, realizado nos dias 
28 e 29 de março de 2017.

CANDIDATO APROVADO
Nome / RG / Média Final / Classificação
FRANCIELE MARQUES VANDERLEI / 43.468.399-1/SP / 

9,87 / 1º
Examinador / Nota Prova Títulos (peso 2) / Prova Didática 

(peso1) / Média do Examinador
Examinador 1 / 9,90 / 10,0 / 9,93
Examinador 2 / 9,90 / 9,95 / 9,92
Examinador 3 / 9,90 / 9,50 / 9,77
CANDIDATOS REPROVADOS
RG / Média Final
47.402.282-1/SP / 4,36
Examinador / Nota Prova Títulos (peso 2) / Prova Didática 

(peso1) / Média do Examinador
Examinador 1 / 2,85 / 8,00 / 4,57
Examinador 2 / 2,85 / 6,85 / 4,18
Examinador 3 / 2,85 / 7,30 / 4,33
47.052.845-X/SP / 4,09
Examinador / Nota Prova Títulos (peso 2) / Prova Didática 

(peso1) / Média do Examinador
Examinador 1 / 3,62 / 4,80 / 4,01
Examinador 2 / 3,62 / 5,05 / 4,10
Examinador 3 / 3,62 / 5,20 / 4,15
Os candidatos inscritos, portador do RG. 44.791.394-3/SP 

não compareceu ao concurso e portador do RG. 43.246.569-8/
SP não compareceu para a realização da prova didática, e ambos 
foram eliminados do concurso.

Caberá recurso à Congregação, sob os aspectos formal 
e legal, no prazo de 03 (três) dias úteis, contados da data de 
publicação do resultado final do concurso.

(Processos FCT-29/2017).

 CAMPUS DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

 Instituto de Ciência e Tecnologia
 CAMPUS DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
INSTITUTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA
EDITAL No 001/2017-DTA/STA-ICTCSJC
CONCURSO PÚBLICO PARA OBTENÇÃO DO TÍTULO DE 

LIVRE-DOCENTE NO CONJUNTO DE DISCIPLINAS DE PATOLOGIA 
GERAL E PATOLOGIA BUCAL, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE 
BIOCIÊNCIAS E DIAGNÓSTICO BUCAL - CAMPUS DE SÃO JOSÉ 
DOS CAMPOS.

Acham-se abertas, nos termos da Resolução UNESP 27, de 
15-04-2009, pelo prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da 
publicação deste Edital no Diário Oficial do Estado de São Paulo, 
as inscrições ao Concurso Público para obtenção do Título de 
Livre-Docente em PATOLOGIA GERAL E BUCAL, junto ao Depar-
tamento de BIOCIÊNCIAS E DIAGNÓSTICO BUCAL, cujas provas 
serão realizadas no conjunto de Disciplinas de PATOLOGIA 
GERAL e BUCAL, do Curso de Graduação em Odontologia.

1. DAS INSCRIÇÕES: As inscrições deverão ser feitas na 
Seção Técnica de Comunicações do Instituto de Ciência e 
Tecnologia do Campus de São José dos Campos, situada à 
Avenida Engenheiro Francisco José Longo, 777 - Bairro: Jardim 
São Dimas, de segunda a sexta-feira, das 9 às 11 e das 14 às 16 
horas, exceto aos sábados, domingos e feriados.

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

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

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

No ato da inscrição, o candidato deverá apresentar requeri-
mento dirigido ao Diretor do Instituto, indicando nome comple-
to, data de nascimento, filiação, naturalidade, estado civil, ende-
reço residencial, profissão e número da cédula de identidade, 
acompanhado dos seguintes documentos:

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

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

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

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

identidade permanente;
f)- os candidatos estrangeiros serão dispensados das exi-

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

g)- comprovante do recolhimento da taxa de inscrição, no 
valor de R$ 115,00 (cento e quinze reais), junto à Seção Técnica 
de Finanças do Instituto;

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

 CAMPUS DE BOTUCATU

 Faculdade de Medicina
 FACULDADE DE MEDICINA
Edital nº 114-2017-STDARH
Despacho do Diretor da FM de 14-2-2017
Homologando, conforme Despacho do Diretor nº 76-2017-

FM/DTA , Ad Referendum da Congregação da Faculdade de 
Medicina, o resultado final do concurso público para contrata-
ção de 01 (um) Professor Colaborador, junto ao Departamento 
de Ginecologia e Obstetrícia, em jornada de 40 horas semanais 
de trabalho, no conjunto de disciplinas “Semiologia em Gineco-
logia e Obstetrícia”, “Obstetrícia e Fisiopatologia da Reprodução 
Humana” e “Ginecologia e Obstetrícia I e II” da Faculdade de 
Medicina do Campus de Botucatu, conforme segue:

Nome do Candidato – RG – Média Final – Resultado
Leandro Gustavo de Oliveira - M-5.389.372 – 9,25 - Apro-

vado.
(Proc. nº 2621/2016-FM).
 FACULDADE DE MEDICINA
Despacho do Diretor da FM de 3-4-2017
Homologando, Ad Referendum da Congregação o concurso 

público para contratação de 01 (um) Professor Substituto, no 
regime jurídico da CLT e Legislação Complementar, em 12 horas 
semanais de trabalho, na disciplina/conjunto das disciplinas: 
Ginecologia e Fisiopatologia da Reprodução, Ginecologia e Obs-
tetrícia I, Ginecologia e Obstetrícia II, junto ao Departamento de 
Ginecologia e Obstetrícia da Faculdade de Medicina do Campus 
de Botucatu. (Proc. nº 53/2017-FM).

 Instituto de Biociências
 Comunicado 2/2017-STA/IBB
O Diretor Técnico Acadêmico do Instituto de Biociências do 

Câmpus de Botucatu, Unesp, torna públicas as notas atribuídas 
aos Títulos e Provas, bem como a classificação final obtida pela 
candidata habilitada no Concurso de Livre-Docência na discipli-
na de “Ambientalização, Educação Ambiental e Sustentabilidade 
no Contexto Educativo”, junto ao Departamento de Educação, 
nos dias 29 e 31/03/2017, conforme segue: Classificação / 
Nome da Candidata / RG / Média das Provas por examinador 
(Julgamento do Memorial, Defesa de Tese, Prova Escrita, Prova 
Didática) / Média Final

1° / MARIA DE LOURDES SPAZZIANI / 5.861.001-7-SSP/SP / 
10,00, 10,00, 10,00, 10,00, 10,00 / 10,00.

(Processo nº 1599/2015-IBB)

 CAMPUS DE FRANCA

 Faculdade de Ciências Humanas e Sociais
 Retificação no DOE de 1-4-2017
No item 3.1 do Edital de Abertura de Inscrições 

32-2017-STDARH-CF, onde se lê: "Poderão inscrever-se candida-
tos graduados em curso superior em Relações Internacionais ou 
Ciências Sociais, ou Ciência Política, que tenham, no mínimo, o 
título de Mestre em Relações Internacionais ou Ciências Sociais, 
ou Ciência Política", leia-se "Poderão inscrever-se candidatos 
graduados em curso superior em Relações Internacionais, ou 
Ciências Sociais, ou Ciência Política, ou História, ou Economia, 
que tenham, no mínimo, o título de Mestre em Relações Inter-
nacionais, ou Ciências Sociais, ou Ciência Política, ou História, 
ou Economia." e no item 4.2.4., onde se lê: "curso superior em 
Relações Internacionais ou Ciências Sociais, ou Ciência Política, 
bem como de ser portador do título de Mestre em Relações 
Internacionais ou Ciências Sociais, ou Ciência Política", leia-se: 
"curso superior em Relações Internacionais, ou Ciências Sociais, 
ou Ciência Política, ou História, ou Economia, bem como de ser 
portador do título de Mestre em Relações Internacionais, ou 
Ciências Sociais, ou Ciência Política, ou História, ou Economia". 
Proc. 6-2017-CF.

 Retificação no DOE de 1-4-2017
No item 3.1 do Edital de Abertura de Inscrições 

32-2017-STDARH-CF, onde se lê: "Poderão inscrever-se candida-
tos graduados em curso superior em Relações Internacionais ou 
Ciências Sociais, ou Ciência Política, que tenham, no mínimo, o 
título de Mestre em Relações Internacionais ou Ciências Sociais, 
ou Ciência Política", leia-se "Poderão inscrever-se candidatos 
graduados em curso superior em Relações Internacionais, ou 
Ciências Sociais, ou Ciência Política, ou História, ou Economia, 
que tenham, no mínimo, o título de Mestre em Relações Inter-
nacionais, ou Ciências Sociais, ou Ciência Política, ou História, 
ou Economia." e no item 4.2.4., onde se lê: "curso superior em 
Relações Internacionais ou Ciências Sociais, ou Ciência Política, 
bem como de ser portador do título de Mestre em Relações 
Internacionais ou Ciências Sociais, ou Ciência Política", leia-se: 
"curso superior em Relações Internacionais, ou Ciências Sociais, 
ou Ciência Política, ou História, ou Economia, bem como de ser 
portador do título de Mestre em Relações Internacionais, ou 
Ciências Sociais, ou Ciência Política, ou História, ou Economia". 
Proc. 7-2017-CF.

 CAMPUS DE JABOTICABAL

 Faculdade de 
Ciências Agrárias e Veterinárias
 EDITAL 68/2017-FCAV – Resultado Final
O Diretor da FCAV – Câmpus de Jaboticabal - UNESP, torna 

público o Resultado Final do concurso público de provas e títulos 
para provimento de 1 cargo de Professor Titular, em Regime de 
Dedicação Integral à Docência e à Pesquisa - RDIDP, lotado no 
Departamento de Clínica e Cirurgia Veterinária, na disciplina 
Clínica Médica de Equinos, realizado no dia 31-3-2017, na 
seguinte conformidade:

CANDIDATO HABILITADO
NOME – RG – MÉDIA FINAL – CLASSIFICAÇÃO
José Corrêa de Lacerda Neto – 6.887.487-X – 10,00 – 1º
Examinador – Nota Prova Didática - Nota Prova Arguição do 

Memorial - Nota Prova Títulos - Média
Prof. Dr. José Jurandir Fagliari – 10,00 – 10,00 – 10,00 – 

10,00
Prof. Dr. Gilson Hélio Toniollo – 10,00 – 10,00 – 10,00 – 

10,00
Prof. Dr. Ricardo Junqueira Del Carlo – 10,00 – 10,00 – 

10,00 – 10,00
Prof. Dr. Luiz Antonio Franco da Silva – 10,00 – 10,00 – 

10,00 – 10,00
Prof. Dr. Rubens Paes de Arruda – 10,00 – 10,00 – 10,00 

– 10,00
Caberá recurso à Congregação, no prazo de 10 dias úteis, 

contados da data de divulgação do resultado final.
Proc.3189/15-FCAV.

 CAMPUS DE PRESIDENTE PRUDENTE

 Faculdade de Ciências e Tecnologia
 CONCURSO PÚBLICO 06/2017
DESPACHO 65/2017 - HOMOLOGAÇÃO
O Diretor da Faculdade de Ciências e Tecnologia da UNESP 

– Campus de Presidente Prudente, HOMOLOGA ad-referendum 
da Congregação, o resultado final do concurso público de Provas 
e Títulos para contratação de 01 (um) PROFESSOR SUBSTITUTO, 
por prazo determinado, em caráter emergencial para atender 
excepcional interesse público, no período relativo ao 1º semestre 
letivo de 2017, e pelo prazo máximo de 05 (cinco) meses, em 12 
(doze) horas semanais de trabalho, sob o regime jurídico da CLT 
e legislação complementar, no conjunto de disciplinas: “GINÁS-
TICA GERAL; ATIVIDADE RÍTMICA E DANÇA; APRENDIZAGEM 
MOTORA” (Edital nº 07/2017 – Abertura de Inscrições), junto ao 
Departamento de Educação Física, realizado nos dias 21 e 22 de 
março de 2017. (Processos FCT-036/2017).

18. Não serão dadas, por telefone, informações a respeito 
de datas, locais e horários de realização das Provas. O candidato 
deverá observar rigorosamente os editais e os comunicados a 
serem divulgados na forma do item V, subitem 9.

19. O não comparecimento às Provas ou ainda a não 
apresentação da documentação solicitada excluirá o candidato 
automaticamente do Processo Seletivo Temporário.

20. A nota final será a média ponderada dos pontos obtidos 
na Prova Escrita Objetiva e na Prova Prática.

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

22. Em caso de empate na classificação, terá preferência, 
sucessivamente:

a) - O candidato de maior idade, considerando os candida-
tos com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, conforme 
parágrafo único do artigo 27 do Estatuto do Idoso;

b) - O candidato que obtiver maior nota na Prova Prática;
c) - Persistindo o empate, terá preferência o candidato de 

maior idade.
23. O resultado da Prova Objetiva, da Prova Prática e o 

resultado final do Processo Seletivo Temporário serão publica-
dos no Diário Oficial do Estado, no Portal DGRH (www.dgrh.
unicamp.br) e no site do Centro de Integração, Documentação 
e Difusão Cultural - CIDDIC da Unicamp (http://www.ciddic.
unicamp.br/), em data a ser divulgada quando da realização 
das Provas.

24. A homologação do Processo Seletivo Temporário se 
dará com a publicação do edital de resultado final no Diário 
Oficial do Estado.

VI – Dos procedimentos da contratação
1. A convocação para contratação obedecerá à rigorosa 

ordem de classificação dos candidatos, que serão convocados 
através de edital a ser publicado no Diário Oficial do Estado.

2. O candidato deverá:
a) - Gozar de boa saúde física e mental, estando apto sem 

qualquer restrição no exame médico realizado pela Unicamp;
b) - Apresentar os comprovantes das condições estabeleci-

das no item III, subitens de 1 a 4 do presente edital;
c) - Apresentar demais documentos necessários conforme 

relação solicitada quando da convocação.
3. O candidato não deverá receber proventos de aposenta-

doria ou remuneração de cargo de emprego ou função pública, 
ressalvados os cargos acumuláveis previstos no artigo 37, XVI da 
Constituição Federal e Decreto nº 41.915/97.

VII – Disposições finais
1. O não comparecimento às convocações ou ainda a 

não apresentação da documentação exigida, automaticamente 
excluirão o candidato do Processo Seletivo Temporário.

2. O candidato deverá observar rigorosamente os editais e 
os comunicados divulgados.

3. O Processo Seletivo Temporário terá validade de 01 (um) 
ano, contado a partir da data de publicação do resultado final, 
podendo ser prorrogado por igual período a critério da Divisão 
de Planejamento e Desenvolvimento / Diretoria Geral de Recur-
sos Humanos da Unicamp.

4. A participação do candidato no Processo Seletivo Tem-
porário implicará o conhecimento das presentes instruções e 
o compromisso de aceitação das condições estabelecidas no 
presente edital.

ANEXO I - PROGRAMA E REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
PROGRAMA
1- - Prova escrita objetiva: a prova consiste de questões 

de teoria musical, princípios de harmonia e análise musical, 
história da música ocidental e questões de conhecimentos 
gerais em música.

2- - Prova prática (instrumento musical – VIOLINO): Solo e 
Excertos do repertório sinfônico. Para realização da prova práti-
ca, o candidato deverá levar seu instrumento musical - VIOLINO. 
Solo: 1 movimento de um concerto de W. A. Mozart. Excertos: 
(parte de primeiro violino) Robert Schumann - Sinfonia n.2 (do 
compasso 1 ao 54), Beethoven - Sinfonia n.9 (do compasso 99 
ao 114).
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 UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA

 UNIDADES UNIVERSITÁRIAS

 CAMPUS DE BAURU

 Faculdade de Arquitetura, 
Artes e Comunicação
 Edital nº 083/2017 - STDARH/FAAC - CONVOCAÇÃO
O Diretor da Faculdade de Arquitetura, Artes e Comuni-

cação do Câmpus de Bauru, no uso de suas atribuições, CON-
VOCA a candidata SELMA MIRANDA DOS PRAZERES – RG nº 
43.442.828-0, aprovada em 2º lugar no Concurso Público para 
contratação de Professor Substituto, em jornada de 12 (doze) 
horas semanais de trabalho, junto ao Departamento de Comuni-
cação Social da Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação, 
no conjunto de disciplinas “TELEJORNALISMO I; PRODUÇÃO 
JORNALÍSTICA: TÉCNICAS DE REPORTAGEM E ENTREVISTA” 
(objeto do Edital de Abertura de Inscrições nº 018/2017 – STDA-
RH/FAAC, publicado no DOE de 09/02/2017, Seção I, páginas 
195 e 196, e o resultado tornado público através do Edital de 
Divulgação do Resultado nº 043/2017 – STDARH/FAAC, publica-
do no DOE de 10/03/2017, Seção I, página 221, retificado em 
11/03/2017, Seção I, página 200), a comparecer no prazo de 05 
(cinco) dias úteis, contados da data da publicação deste Edital, 
junto à Seção Técnica de Desenvolvimento e Administração de 
Recursos Humanos da Faculdade de Arquitetura, Artes e Comu-
nicação – UNESP – Campus de Bauru, situada na Av. Engº Luiz 
Edmundo Carrijo Coube, nº 14-01, Bairro Vargem Limpa, para 
anuência à contratação e apresentação de declaração de bens 
e valores que compõem o seu patrimônio privado (conforme 
Artigo 1º do Decreto nº 41.865, de 16/06/97) e apresentação dos 
documentos comprobatórios das condições exigidas no Edital de 
Abertura de Inscrições.

O não comparecimento da candidata no prazo acima 
estabelecido, bem como a recusa à contratação ou, consultada, 
deixar de entrar em exercício terá exaurido os seus direitos 
decorrentes da habilitação no Concurso Público.

(Processo nº 9/2017 Vol. 1 – FAAC – C.Bauru)
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