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Coordenador de curso de graduação, coordenador de pro-
grama de pós-graduação stricto senso.  - 20 por ano/mandato

Coordenador de curso de pós-graduação lato senso.  - 8 
por ano/mandato

Vice-coordenador de curso de graduação, vice-coordenador 
de programa de

pós-graduação stricto senso.  - 10 por ano/mandato
Coordenador de conselhos de estágios curriculares obriga-

tórios.  - 10 por ano/mandato
Vice-coordenador de conselhos de estágios curriculares 

obrigatórios.  - 5 por ano/mandato
OUTRAS:
 - PONTOS
Atividades hospitalares e rotina clínica.  - 2 pontos /ano
Coordenação de projetos de extensão:  - 1 por projeto/ano
Tradução de capítulos de livros.  - 5 por capítulo
Tradução de livros.  - 10 por livro
Participação como membro efetivo em banca examinadora 

de concursos públicos em instituições públicas para cargos/
funções.  - 10 por banca

Participação como membro efetivo em banca examinadora 
de concursos públicos em instituições privadas para cargos/
funções.  - 5 por banca

Participação em banca examinadora, como membro efetivo, 
de concurso de livre-docência.  - 10 por banca

Participação em banca examinadora, como membro efetivo, 
de tese de doutorado.  - 3 por banca

Participação em banca examinadora, como membro efetivo, 
de dissertação de mestrado.  - 1 por banca

Participação como membro efetivo em banca examinadora 
de exames gerais de qualificação.  - 0,2 por banca

Participação em banca examinadora, como membro efetivo, 
de trabalho de conclusão de curso de graduação ou especializa-
ção. - 0,05 por banca (máx 5 pontos)

Participação em banca examinadora de residência ou apri-
moramento.  - 0,5 por banca

Participação em banca examinadora de seleção de monito-
ria.  - 0,1 por banca

Membro de comissões temporárias. - 0,1 por comissão
Prêmio e distinções recebidas com o ensino.  - 0,1 por 

prêmio
6.3.1.1.1 A nota final da prova de títulos será calculada 

atribuindo-se nota 10 (dez) para o candidato com a maior pon-
tuação. As demais notas deverão ser atribuídas a partir da maior 
nota, aplicando-se a regra de três simples.

6.3.2. Prova didática – constará de aula teórica em nível de 
graduação, com duração de no mínimo 40 minutos e no máximo 
de 60 minutos, sobre tema a ser sorteado da lista do programa 
do concurso (anexo I), na presença dos candidatos, com no 
mínimo 24 (vinte e quatro) horas de antecedência.

6.3.2.1 A ordem de apresentação da aula seguirá a ordem 
de inscrição dos candidatos no concurso.

OBS: é de responsabilidade da Banca Examinadora discutir 
e determinar o desconto ou não de pontos quando o candidato 
não atingir o tempo mínimo necessário, ou exceder o tempo 
máximo determinado.

6.3.2.2. Será eliminado do concurso público o candidato 
que não comparecer na sala ou local de sorteio/prova no horário 
estabelecido.

CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DA PROVA DIDÁTICA
- Linguagem clara, técnica, correta, adequação e atualiza-

ção do conteúdo - Até 2,0
- Domínio tema - Até 2,0
- Didática e clareza - Até 2,0
- Sequência lógica do conteúdo dissertado - Até 2,0
- Organização e uso dos recursos didáticos - Até 1,0
- Cumprimento do tempo estipulado - Até 0,5
- Uso adequado do tempo - Até 0,5
6.4. O programa e a bibliografia do concurso constam do 

Anexo I deste Edital.
6.5. As provas terão os seguintes pesos:
6.5.1. Análise curricular - peso 2
6.5.2. Prova Didática - peso 1
6.6. A convocação para as provas, com indicação do dia, 

hora e local, será feita por Edital a ser publicado no D.O.E., com 
antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis contados a partir da 
data da publicação.

7. DA HABILITAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO E DESEMPATE
7.1. Serão considerados aprovados os candidatos que obti-

verem média igual ou superior a 7 (sete), por pelo menos 2 (dois) 
membros da Comissão Examinadora;

7.2. A ordem de classificação dos candidatos aprovados 
será estabelecida em razão da maior média final obtida.

7.3. Em caso de empate terá preferência o candidato:
7.3.1 de maior idade, conforme estabelecido no § único do 

artigo 27 da Lei 10.741/2003, quando for o caso;
7.3.2. Tenha obtido a maior média geral na prova de análise 

curricular;
7.3.3. Tenha obtido a maior média geral na prova didática;
8. DA CONTRATAÇÃO
8.1. O candidato habilitado e classificado em 1º lugar, será 

contratado em regime de 12 (doze) horas semanais de trabalho, 
em caráter emergencial, para atender excepcional interesse 
público, enquanto perdurar o afastamento do docente a ser 
substituído, observado o prazo máximo de 2 (dois) anos.

8.2. Implicará na rescisão contratual o término do prazo 
pelo qual foi contratado; a cessação do motivo que gerou a 
contratação.

9. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
9.1. Caberá recurso à Congregação da Unidade, no prazo de 

5 (cinco) dias úteis, contados da data de divulgação do resultado 
final do concurso.

9.2. A Congregação terá o prazo de 10 (dez) dias úteis para 
responder o recurso, a contar da data do seu protocolo.

9.3. O prazo de validade deste concurso será de 06 (seis) 
meses, contado da data de sua homologação pela Congregação 
da Unidade, podendo ser prorrogado, a critério da Administra-
ção, uma única vez e por igual período.

9.4. O candidato contratado deverá prestar serviços dentro 
do horário estabelecido pela Administração, podendo ser no 
período diurno ou noturno.

9.5. A permanência do candidato contratado ficará con-
dicionada ao reconhecimento da equivalência do título pela 
UNESP, quando o mesmo tenha sido obtido em curso não 
credenciado.

9.6. O candidato poderá, após a homologação do concurso 
e durante o prazo de sua validade, solicitar a devolução do 
Curriculum Vitae documentado, entregue no ato da inscrição, 
mediante requerimento protocolado junto à Seção Técnica de 
Comunicações da Faculdade de Medicina Veterinária do Campus 
de Araçatuba.

9.6.1. Os documentos não retirados serão descartados após 
o vencimento do prazo de validade do concurso.

9.7. Implicará na rescisão do contrato do servidor o não 
reconhecimento da equivalência do título pela UNESP;

9.8. Por tratar-se de contratação em caráter emergencial 
e temporária para atender a excepcional interesse público, o 
docente contratado que venha a obter titulação acadêmica 
superior após a assinatura do contrato, esta não será considera-
da para fins de aumento salarial.

9.9. Todas as convocações, avisos e resultados oficiais, refe-
rentes à realização deste Concurso Público, serão publicados no 
Diário Oficial do Estado – Poder Executivo – Seção I, sendo de 
inteira responsabilidade do candidato o seu acompanhamento, 
não podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimen-
to. A inscrição implicará no conhecimento deste Edital e no 
compromisso de aceitação das condições do concurso, aqui 
estabelecidas.

9.10. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais atuali-
zações ou retificações, enquanto não consumada a providência 
ou evento que lhes disser respeito, circunstância que será divul-

Iniciação Científica, com bolsa de instituição de Fomento. 
- 30 por IC

Iniciação Científica, sem bolsa de instituição de Fomento. 
- 20 por IC

Curso de especialização reconhecido em área do concurso 
- 20 por curso

Curso de especialização reconhecido em áreas afins do 
concurso - 15 por curso

Estágios realizados após a graduação, na área, no exterior 
- 1 para cada 160h

Estágios realizados após a graduação, na área, no Brasil - 
0,5 para cada 160 h

Participação em congressos, jornadas e outros eventos 
científicos internacionais como ouvinte, após a graduação. - 1 
por evento (máx 10 pontos)

Participação em congressos, jornadas e outros eventos 
científicos nacionais como ouvinte, após a graduação. - 0,3 por 
evento (máx 6 pontos)

ATIVIDADES DIDÁTICAS
 - PONTOS
Docente em curso de graduação em Instituição Pública 

de Ensino Superior, na área do concurso.  - 100 por ano por 
disciplina

Docente em curso de graduação em Instituição Privada de 
Ensino Superior, na área do concurso.  - 70 por ano por disciplina

Docente em curso de graduação em Instituição Pública 
de Ensino Superior, em áreas afins.  - 50 por ano por disciplina

Docente em curso de graduação em Instituição Privada 
de Ensino Superior, em áreas afins.  - 30 por ano por disciplina

Docente Responsável por Disciplina em curso de pós-gradu-
ação stricto senso em Instituição Pública de Ensino Superior, na 
área do concurso.  - 100 por ano por disciplina

Docente Responsável por Disciplina em curso de pós-gradu-
ação stricto senso em Instituição Pública de Ensino Superior, em 
áreas afins.  - 70 por ano por disciplina

Docente Colaborador de Disciplina em curso de pós-gradu-
ação stricto senso em Instituição Pública de Ensino Superior, na 
área do concurso.  - 70 por ano por disciplina

Docente Colaborador de Disciplina em curso de pós-gradu-
ação stricto senso em Instituição Pública de Ensino Superior, em 
áreas afins.  - 50 por ano por disciplina

Docente Responsável por disciplina em curso de pós-gradu-
ação stricto senso em Instituição Privada de Ensino Superior, na 
área do concurso. - 50 por ano por disciplina

Docente Responsável por disciplina em curso de pós-gradu-
ação stricto senso em Instituição Privada de Ensino Superior, em 
áreas afins. - 30 por ano por disciplina

Docente Colaborador de disciplina em curso de pós-gradu-
ação stricto senso em Instituição Privada de Ensino Superior, na 
área do concurso. - 30 por ano por disciplina

Docente Colaborador de disciplina em curso de pós-gradu-
ação stricto senso em Instituição Privada de Ensino Superior, em 
áreas afins. - 20 por ano por disciplina

Docente em curso de pós-graduação lato senso ou espe-
cialização em Instituição Pública de Ensino Superior, na área do 
concurso. - 0,5 por hora ministrada

Docente em curso de pós-graduação lato senso ou espe-
cialização em Instituição Pública de Ensino Superior, em áreas 
afins. - 0,3 por hora ministrada

Docente em curso de pós-graduação lato senso ou espe-
cialização em Instituição Privada de Ensino Superior, na área do 
concurso. - 0,2 por hora ministrada

Docente em curso de pós-graduação lato senso ou espe-
cialização em Instituição Privada de Ensino Superior, em áreas 
afins. - 0,1 por hora ministrada

Aulas de graduação como convidado.  - 0,1 por hora 
ministrada

Aulas de pós-graduação stricto senso como convidado.  - 
0,2 por hora ministrada

Aulas de pós-graduação lato senso como convidado.  - 0,1 
por hora ministrada

Palestras em eventos internacionais.  - 2 por palestra
Palestras em eventos nacionais.  - 1 por palestra
Palestras em eventos regionais e cursos de extensão.  - 0,5 

por palestra
Cursos de curta duração ministrados (de 8 a 24 horas).  - 1 

por cada 8 horas
PRODUÇÃO CIENTÍFICA
ORIENTAÇÕES
 - PONTOS
Orientação em Programas Especiais (PET,TT,BAE, Monitoria, 

Núcleo de ensino, PROEX)  - 2 por estudante / ano
Orientação de Iniciação Científica oficializada pelo Departa-

mento, com bolsa de instituição de fomento.  - 5 por estudante 
/ ano

Orientação de Iniciação Científica oficializada pelo Departa-
mento, sem bolsa de instituição de fomento.  - 3 por estudante 
/ ano

Orientação de Monografia ou TCC.  - 1 por monografia
Orientação ou supervisão em estágio curricular e estágios 

aprovados no departamento.  - 0,2 por estudante (máx. 5 
pontos)

Orientação concluída de alunos de cursos de especialização 
- 0,2 por estudante (máx. 5 pontos)

Orientação concluída de médicos veterinários residentes.  - 
3 por estudante

Orientação de dissertação de mestrado concluída e aprova-
da.  - 10 por dissertação

Orientação de dissertação de mestrado em andamento. - 7 
por dissertação

Co-orientação de dissertação de mestrado concluída e 
aprovada.  - 3 por dissertação

Co-orientação de dissertação de mestrado em andamento. 
- 1 por dissertação

Orientação de tese de doutorado concluída e aprovada.  - 
15 por tese

Orientação de tese de doutorado em andamento.  - 10 
por tese

Co-orientação de tese de doutorado concluída e aprovada.  
- 4 por tese

Co-orientação de tese de doutorado em andamento.  - 2 
por tese

Orientação de pós-doutorado concluída com bolsa.  - 20 
por orientado

Orientação de pós-doutorado em andamento com bolsa.  - 
10 por orientado

ATIVIDADES DE GESTÃO
 - PONTOS
Reitor - 100 por ano/mandato
Vice-reitor - 80 por ano/mandato
Diretor de unidade - 60 por ano/ mandato
Vice-diretor de unidade - 40 por ano/mandato
Chefia de Departamento - 30 por ano/mandato
Vice-chefia de Departamento - 15 por ano/mandato
Direção ou supervisão de unidades auxiliares  - 20 por 

ano/ mandato
Vice-direção ou vice-supervisão de unidades auxiliares  - 10 

por ano/mandato
Membro titular de conselhos superiores de universidades - 8 

por ano/mandato
Membro suplente de conselhos superiores de universidades 

- 5 por ano/mandato
Participação em conselhos, comissões e câmaras da unida-

de, como membro titular.  - 5 por ano/mandato
Participação em conselhos, comissões e câmaras da unida-

de, como membro suplente.  - 3 por ano/mandato
Participação como membro titular de conselho departamen-

tal.  - 3 por ano/ mandato
Participação como membro suplente de conselho departa-

mental.  - 2 por ano/mandato
Presidência de órgão colegiado em Instituição de Ensino 

Superior.  - 5 por ano/mandato

Abertura de Inscrições
Acham-se abertas as inscrições para o concurso público 

de Títulos e Provas para preenchimento de 1 (uma) função de 
Professor Substituto, em caráter emergencial, para atender a 
excepcional interesse público, enquanto perdurar o afastamento 
do docente a ser substituído, observado o prazo máximo de 2 
(dois) anos, sob o regime jurídico da CLT e legislação comple-
mentar, em 12 (doze) horas semanais de trabalho, na disciplina 
de “Anestesiologia Veterinária” – junto ao Departamento de 
Clínica, Cirurgia e Reprodução Animal da Faculdade de Medicina 
Veterinária do Câmpus de Araçatuba.

O concurso foi autorizado pelo Despacho nº 
1218/2013-RUNESP, de 03/12/2013, publicado no DOE em 
04/12/2013, página 85, seção I, com base no Estatuto e 
Regimento Geral da Universidade Estadual Paulista “Julio de 
Mesquita Filho”, bem como de conformidade com o disposto 
nas Resoluções UNESP 6/2002, 89/2003 e alterações posteriores.

1. DA REMUNERAÇÃO
1.1. O salário correspondente às atividades de Professor 

Substituto, fixado na categoria MS-2, em 12 (doze) horas sema-
nais, corresponde a R$ 1.138,28.

OBS: Caso o candidato tenha título de Doutor (categoria 
MS-3, nível I) ou Livre-Docente (categoria MS-5, nível I), o salário 
será respectivamente, de R$ 1.592,11 e R$ 1.898,11 mensais.

2. DAS INSCRIÇÕES
2.1. As inscrições serão recebidas, no período de 20/01 a 

24/01/2014, no horário das 9h às 11h e das 14h às 16h, na 
Seção de Técnica de Comunicações, da Faculdade de Medicina 
Veterinária do Campus de Araçatuba, situada na Rua Clóvis 
Pestana, 793.

3. DAS CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO
3.1. Poderão inscrever-se graduados em Medicina Veteriná-

ria que tenham, no mínimo, título de Mestre com a qualificação 
necessária à inscrição para o concurso, que será demonstrada 
por estudos, em nível de graduação ou de pós-graduação, na 
área do conhecimento à qual se integra a disciplina objeto do 
concurso.

3.2. O candidato estrangeiro poderá inscrever-se no concur-
so público com passaporte, entretanto, por ocasião da contrata-
ção, será exigida a cédula de identidade com visto permanente 
ou, no mínimo, o visto temporário e no prazo de 30 dias, deverá 
apresentar cópia simples do protocolo de transformação do visto 
temporário em permanente, sob pena de rescisão contratual.

4. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A INSCRIÇÃO:
4.1. Requerimento a ser preenchido e protocolado no local 

de inscrições, dirigido ao Diretor da Unidade, indicando nome 
completo, número da cédula de identidade ou da cédula de 
identidade de estrangeiro com visto permanente ou temporário 
e na falta desta, o número do passaporte, idade, filiação, natura-
lidade, estado civil, residência, profissão.

4.2. original e cópia dos seguintes documentos:
4.2.1. cédula de identidade ou cédula de identidade de 

estrangeiro com visto permanente ou temporário e na falta 
desta, o passaporte;

4.2.2. CPF regularizado;
4.2.3. quando do sexo masculino, comprovante de estar em 

dia com as obrigações militares;
4.2.4. comprovante de estar em dia com as obrigações 

eleitorais, podendo ser por meio de certidão de quitação 
obtida no site: http://www.tse.gov.br/internet/ serviços_eleitor/
quitação.htm;

4.2.5. comprovação de ser graduado em curso superior;
4.2.6. comprovação de ser portador, no mínimo, do título 

de Mestre na área do conhecimento da disciplina objeto do 
concurso, ou cópia da ata de defesa da tese, condicionada à 
apresentação do título homologado, na ocasião da contratação.

OBS.: O candidato estrangeiro fica dispensado das exigên-
cias contidas nos subitens 4.2.3. e 4.2.4.

4.3. Os candidatos deverão apresentar, ainda, comprovante 
de recolhimento da taxa de inscrição, no valor de R$ 72,00 
(setenta e dois reais) a ser efetuado na Seção de Técnica 
Finanças;

4.3.1. 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.

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

I – seja estudante regularmente matriculado em curso 
superior, em nível de graduação ou pós-graduação;

II – perceba remuneração mensal inferior a 2 (dois) salários-
mínimos ou esteja desempregado.

4.3.3. A concessão da redução do valor da taxa de ins-
crição ficará condicionada à apresentação pelo interessado 
da documentação comprobatória das condições exigidas no 
subitem 4.3.2.

4.4. Curriculum Vitae das atividades realizadas, em 4 vias, 
sendo uma delas devidamente documentada, no qual sejam 
indicados os trabalhos publicados e todas as demais informa-
ções que permitam cabal avaliação do mérito do candidato;

4.5. No caso de inscrição por procuração (com firma reco-
nhecida), devem ser apresentados os documentos de mandato, 
de identidade do procurador e aqueles relacionados nos itens 
4.1. ao 4.4.

4.6. Não serão recebidas inscrições por via postal ou 
Internet.

5. DO DEFERIMENTO E INDEFERIMENTO DE INSCRIÇÕES
5.1. Será publicada, no DOE, a relação dos candidatos que 

tiveram suas inscrições indeferidas, por não se enquadrarem nas 
exigências estabelecidas no presente edital.

5.2. O candidato poderá requerer ao Diretor da Unidade 
Universitária, no prazo de 02 (dois) dias úteis, contados da data 
da publicação a que se refere o item anterior, reconsideração 
quanto ao indeferimento de sua inscrição.

5.3. O requerimento será apreciado pela Congregação da 
Unidade no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados a 
partir da data do protocolo.

6. DAS PROVAS, AVALIAÇÃO E JULGAMENTO
6.1. Os títulos obtidos fora da UNESP, serão admitidos para 

fins de inscrição no concurso, devendo, contudo, ser reconhecida 
sua equivalência aos títulos conferidos pela UNESP, salvo os de 
Mestre e de Doutor obtidos em cursos de pós-graduação creden-
ciados regularmente. Caso não seja reconhecida a equivalência 
dos títulos, a contratação do candidato ficará prejudicada.

6.2. O reconhecimento da equivalência do título pela 
UNESP é condição obrigatória para a permanência do docente 
na função.

6.3. O concurso para a função de Professor Substituto 
constará de:

6.3.1. Análise curricular - julgamento do Curriculum Vitae, 
em que serão analisadas as atividades de formação didática e 
científica, com maior relevância para as atividades relacionadas 
com a disciplina;

6.3.1.1 - CRITÉRIOS PARA PONTUAÇÃO – “CURRICULUM 
VITAE” – TOTAL ATÉ 10 PONTOS – Peso 2

TÍTULOS ACADÊMICOS E FORMAÇÃO
 - PONTOS
Livre-Docência na área do concurso - 600
Livre-Docência em áreas afins - 400
Pós-doutorado por mais de 90 dias, na área do concurso ou 

áreas afins no Exterior - 150 por pós-doc
Pós-doutorado por mais de 90 dias, na área do concurso ou 

áreas afins no Brasil - 120 por pós-doc
Doutorado concluído na área do concurso - 400
Doutorado concluído em áreas afins - 300
Mestrado concluído na área do concurso - 200
Mestrado concluído em áreas afins - 150
Residência na área do concurso - 80 para cada ano
Residência em áreas afins do concurso - 50 para cada ano

8.1. O candidato habilitado e classificado em 1º lugar, será 
contratado em jornada de 12 (doze) horas semanais de trabalho, 
para o período relativo ao 1 º semestre letivo de 2014.

8.2. O contrato de trabalho poderá ser prorrogado, uma 
única vez, por igual período, a critério da administração.

9. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
9.1. Caberá recurso à Congregação da Unidade, no prazo de 

5 (cinco) dias úteis, contados da data de divulgação do resultado 
final do concurso.

9.2. A Congregação terá o prazo de 10 (dez) dias úteis para 
responder o recurso, a contar da data do seu protocolo.

9.3. O prazo de validade deste concurso será de 06 (seis) 
meses, contado da data de sua homologação pela Congregação 
da Unidade, podendo ser prorrogado, a critério da Administra-
ção, uma única vez e por igual período.

9.4. O candidato contratado deverá prestar serviços dentro 
do horário estabelecido pela Administração, podendo ser no 
período diurno ou noturno.

9.5. A permanência do candidato contratado ficará con-
dicionada ao reconhecimento da equivalência do título pela 
UNESP, quando o mesmo tenha sido obtido em curso não 
credenciado.

9.6. O candidato poderá, após a homologação do concurso 
e durante o prazo de sua validade, solicitar a devolução do 
Curriculum Vitae documentado, entregue no ato da inscrição, 
mediante requerimento protocolado junto à Seção Técnica de 
Comunicações da Faculdade de Medicina Veterinária do Campus 
de Araçatuba.

9.6.1. Os documentos não retirados serão descartados após 
o vencimento do prazo de validade do concurso.

9.7. Implicará na rescisão do contrato do servidor o não 
reconhecimento da equivalência do título pela UNESP;

9.8. Por tratar-se de contratação em caráter emergencial 
e temporária para atender a excepcional interesse público, o 
docente contratado que venha a obter titulação acadêmica 
superior após a assinatura do contrato, esta não será considera-
da para fins de aumento salarial.

9.9. Todas as convocações, avisos e resultados oficiais, refe-
rentes à realização deste Concurso Público, serão publicados no 
Diário Oficial do Estado – Poder Executivo – Seção I, sendo de 
inteira responsabilidade do candidato o seu acompanhamento, 
não podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimen-
to. A inscrição implicará no conhecimento deste Edital e no 
compromisso de aceitação das condições do concurso, aqui 
estabelecidas.

9.10. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais atuali-
zações ou retificações, enquanto não consumada a providência 
ou evento que lhes disser respeito, circunstância que será divul-
gada em Edital ou Aviso publicado no Diário Oficial do Estado 
de São Paulo – DOE.

9.11. O candidato aprovado cujo CPF não esteja regula-
rizado, não será contratado, conforme Orientações Gerais e 
Instrução Normativa SRF nº 190, de 09 de agosto de 2002 e 
posteriores da Receita Federal.

9.12. A inveracidade/autenticidade nos documentos, mesmo 
que verificadas a qualquer tempo, em especial por ocasião da 
nomeação, acarretarão a nulidade da inscrição com todas as 
suas consequências, sem prejuízo das demais medidas de ordem 
administrativa, civil ou criminal cabíveis.

9.13. A inscrição implicará no conhecimento e na tácita 
aceitação das normas e condições estabelecidas neste Edital.

ANEXO I
PROGRAMA DO CONCURSO
1- - Bases celulares, histológicas e anatômicas do sistema 

imune.
2- - Antígenos: conceito, caracterização, especificidade anti-

gênica, estrutura molecular, principais propriedades e interações 
com o sistema imune.

3- - Imunoglobulinas: conceito, caracterização, estrutura 
molecular, principais propriedades e funções biológicas.

4- - O sistema complemento: conceito, principais compo-
nentes, vias de ativação, regulação e funções biológicas

5- - Os principais métodos utilizados para a detecção de 
anticorpos.

6- - Complexo Pricipal de Histocompatibilidade
7- - Processamento e apresentação de antígenos para as 

células T
8- - Ativação das células T e indução da resposta celular
9- - Ativação de células B e produção de anticorpos.
10- - Inflamação
11- - Imunidade nas mucosas
12- - Imunidade do feto e do récem-nascido
13- - Imunidade a Bactérias
14- - Imunidade a Vírus
15- - Imunidade a Protozoários
16- - Imunidade a Vermes
17- - Imunidade a Tumores
18- - Hipersensibilidade tipo I, II, III e IV.
19- - Autoimunidade
20- - Vacinas
21-Imunodeficiências
BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA
LIVROS:
• - ABBAS, A. K.; LICHTMAN, A. H.; POBER, J. S. Imunologia 

celular e molecular. 6  ed Editora Elsevier; 2008. 574p.
• - JANEWAY Jr, C. A.; TRAVERS, P. Imunobiologia- O sistema 

imunológico na saúde e na doença. 4  ed São Paulo, SP: Artes 
Médicas, 2000, 634 p.

• - ROITT, I.; BROSTOFF, J.; MALE, D. Imunologia. 6  ed. 
Barueri-S.P Editora Manole Ltda, 2003, 481p

• - TIZARD, IAN, R. Imunologia veterinária. : Uma introdu-
ção. 8  ed São Paulo, SP : Editora Elsevier, 2009, 520p.

• - KINDT, T.J., GOLDSBY, R.A., OSBORNE, B.A. Imunologia de 
Kuby. 6  ed Porto Alegre, RS: Editora Artmed, 2008.

• - PASTORRET, P.-P. GRIEBEL, P., GOVAERTS, A. Handbook 
of Vertebrate Immunology, Academic Press, San Diego, CA, 
1998, 673 p

• - HERZENBERG, L.A., WEIR, D.M., BLACKWELL, C. WEIR'S 
Handbook of Experimental Immunology, 5th Edition, Vol. 1: 
Immunochemistry and Molecular Biology, Blackwel Science, 
Oxford, England.

• - PAUL, W.E. Fundamental Immunology, 4th ed., Lippin-
cott-Raven Publishers, Philadelphia, PA, 1999, 1589 pp.

• - LODISH, H.; BERK, A.; ZIPURSKI, S.L.; MATSUDAIRA, P.; 
BALTIMORE, P.; DARNELL, J.E. Molecular Cell Biology, 4rd ed., 
W.H. Freeman and Company, New York, NY, 2000, 1084pp.

PERIÓDICOS:
• - JOURNAL OF IMMUNOLOGY. Bethesda. American Asso-

ciation of Immunologists. ISSN 0022-1767
• - VETERINARY IMMUNOLOGY AND IMMUNOPATHOLOGY. 

Amsterdam. Elsevier. ISSN 0162-2477
• - EUROPEAN JOURNAL OF IMMUNOLOGY. Weinstein. 

Wiley-VHC. ISSN 0014-2980
• - IMMUNOLOGY LETTERS. Amsterdam. Elsevier. ISSN 

0165-2478
• - CLINICAL EXPERIMENTAL IMMUNOLOGY. Oxford. Bla-

ckwell Scientific Publications. ISSN 0009-9104
• - TRENS IN IMMUNOLOGY. Oxford. Elsevier Science. ISSN 

1471-4906
• - INFECTION AND IMMUNITY. Washington. American 

Society for Microbiology. ISSN 0019-9567
• - IMMUNOLOGY. Oxford. Blackwell Scientific Publications. 

ISSN 0019-2805
• - MICROBES AND INFECTION. Paris. Elsevier.ISSN 1471-

4906
• - CURRENOPINION IN IMMUNOLOGY. Londom. Academic 

Press. ISSN 1044-5323
• - IMMUNOLOGYCAL REVIEWS .Oxford. Blackwell ISSN 

0105-2896.
• - JOURNAL OF LEUKOCYTE BIOLOGY. New York,. Wiley-

Liss. ISSN 0741-5400
 EDITAL 01/2014-STDARH – Processo FMVA nº 35/2014

Usuario
Destacar
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 CAMPUS DE BOTUCATU
 Administração Geral
 EDITAL Nº 03/2014-STDARH-AG-CB – CONVOCAÇÃO
O Diretor da Divisão Técnica Administrativa da Administra-

ção Geral do Câmpus de Botucatu, através da Seção Técnica de 
Desenvolvimento e Administração de Recursos Humanos, CON-
VOCA os candidatos abaixo, habilitados no Concurso Público 
para preenchimento, mediante contratação, na função C.L.T. de 
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I, em jornada de 40 horas sema-
nais, para comparecer no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados 
da data da publicação deste Edital, junto à Seção Técnica de 
Desenvolvimento e Administração de Recursos Humanos desta 
Unidade, sito no Distrito de Rubião Júnior, s/n, em Botucatu/SP, 
para anuência à contratação e apresentação dos documentos 
comprobatórios das condições exigidas no item 3 do Capítulo II 
do Edital de Abertura de Inscrições nº 80/2011-STDARH, munido 
dos seguintes documentos, originais:

1.Cédula de Identidade;
2.Documento que comprove estar em dia com as obrigações 

militares;
3. Título de Eleitor e prova de estar em dia com as obriga-

ções eleitorais;
4. Comprovante de Escolaridade correspondente ao Ensino 

Médio completo;
5. Certidão de Nascimento ou Casamento;
6. Cartão de Inscrição no PIS ou PASEP;
7. CPF e cópia da situação cadastral (regular) obtida no site 

da Receita Federal;
8. 2 Fotos 3 x 4 recente;
9. Carteira de Trabalho e Previdência Social;
10. Declaração de bens e valores que compõem seu patri-

mônio privado, nos termos do Decreto 41.865/97, alterado pelo 
Decreto 43.199/98.

O não comparecimento do candidato no prazo acima esta-
belecido, bem como a recusa à contratação, ou, consultado e 
contratado, deixar de entrar em exercício, terá exaurido os seus 
direitos decorrentes da habilitação no Concurso.

Segue: CLASSIFICAÇÃO – NOME – RG
26º - ALEXANDRE LUIS DA SILVA FELIPE – 29.091.019-5;
 Faculdade de Medicina
 UNESP - CÂMPUS DE BOTUCATU
FACULDADE DE MEDICINA
EDITAL Nº 02/2014-FM/DTA-STA
HOMOLOGAÇÃO
HOMOLOGANDO, conforme Despacho do Vice-Diretor no 

exercício da Direção da FMB, nº 02/2014 - FM/DTA, Ad Referen-
dum da Congregação da Faculdade de Medicina de Botucatu de 
15 de janeiro de 2014, o Resultado Final do concurso público 
para provimento de 01 (um) cargo de Professor Assistente, em 
RDIDP, na disciplina de “Enfermagem Psiquiátrica”, junto ao 
Departamento de Enfermagem, conforme Edital de Resultado 
Final nº139/2013-FM/DTA, publicado no Diário Oficial do Estado 
em 19/12/2013, caderno Executivo I, Seção I, pág. 243.

(Processo 6155/2011)
 Instituto de Biociências
 CAMPUS DE BOTUCATU
INSTITUTO DE BIOCIÊNCIAS
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 06/2014-STDARH
O Diretor Técnico da Divisão Técnica Administrativa do 

Instituto de Biociências do Campus de Botucatu, CONVOCA, a 
candidata abaixo relacionada, habilitada no Concurso Público 
para contratação do emprego público de Assistente Administra-
tivo I, para comparecer no prazo de cinco (5) dias úteis, contados 
a partir da publicação deste Edital, junto a Seção Técnica de 
Desenvolvimento e Administração de Recursos Humanos do 
Instituto de Biociências, sita no Distrito de Rubião Júnior, Botu-
catu – SP, para anuência a contratação e apresentação dos docu-
mentos comprobatórios das condições exigidas nos itens 2 do 
Capítulo I e 3 do Capítulo II do Edital de Abertura de Inscrições 
nº 78/2011-PRAd, conforme previsto no Capítulo X do mesmo 
Edital, munida de cópia e originais dos seguintes documentos:

1 – Cédula de Identidade;
2 – Título de Eleitor e comprovante de estar em dia com as 

obrigações eleitorais;
3 – Comprovante de estar em dia com as obrigações milita-

res, quando do sexo masculino;
4 – Certidão de Nascimento ou Casamento;
5 – Cartão do CPF, com comprovação de regularidade junto 

a Receita Federal;
6 – Cartão de Inscrição no PIS ou PASEP;
7 – Comprovante de escolaridade – Ensino Médio Com-

pleto;
8 – 5 fotos 3 x 4 iguais e recentes;
9 – Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS);
10 – Declaração de bens e valores patrimoniais.
O não comparecimento da candidata no prazo acima 

estabelecido, bem como a recusa à contratação, ou consultada 
e contratada deixar de entrar em exercício, terá exauridos os 
direitos decorrentes de sua habilitação no Concurso Público.

CLASSIFICAÇÃO – NOME – RG.
27º - GARLANE LIMA DE CARVALHO – 35.355.906-4

 CAMPUS DE GUARATINGUETÁ
 Faculdade de Engenharia
 EDITAL nº 012/2014 - FEG/STDARH
Acham-se abertas, nos termos do Despacho 

1217/13-RUNESP, publicado no DOE de 04/12/2013, com base 
na Resolução Unesp 6/2002, regulamentada pela Portaria Unesp 
77/2002 e Resoluções Unesp 97/02, 61/05, 66/05, 89/03 e 99/03, 
no período de 20/01/2014 a 31/01/2014, de segunda a sexta, 
das 08h30 às 11h30 e das 14h00 às 17h00, na Seção Técnica de 
Comunicações, situada à Av. Dr. Ariberto Pereira da Cunha, 333 
- Guaratinguetá, as inscrições ao Concurso Público de provas e 
títulos para Contratação de 01 (um) Professor Substituto, em 
caráter emergencial para atender excepcional interesse público, 
para o 1º semestre letivo de 2014, em 12 horas semanais de tra-
balho, sob o regime jurídico da CLT e Legislação Complementar, 
junto ao Departamento de Engenharia Civil desta Faculdade de 
Engenharia, para lecionar o conjunto de disciplinas: Transportes 
I e Transportes II.

1. DA REMUNERAÇÃO
R$ 769,48 correspondente à referência MS-1.
Obs.: caso o candidato possua o título de Mestre, o salário 

será de R$ 1138,28, correspondente à referencia MS-2; para 
o portador do título de Doutor, o salário será de R$1.592,11, 
correspondente à referência MS-3.1; para o portador do título 
de Livre- Docente, o

salário será R$ 1.898,11, correspondente a referência 
MS-5.1.

Por tratar-se de contratação em caráter emergencial e tem-
porária, ainda que o candidato

venha a obter a titulação acadêmica superior, após a 
assinatura do contrato, esta não será considerada para fins de 
aumento salarial.

2. DAS INSCRIÇÕES
Condições para inscrição:
2.1. Apresentar requerimento dirigido ao Diretor da Unidade 

indicando nome completo, número da cédula de identidade, 
idade, filiação, naturalidade, estado civil, residência, profissão e 
endereço eletrônico, instruindo-o com os seguintes documentos:

2.1.1. cédula de identidade ou cédula de identidade de 
estrangeiro com visto permanente ou temporário e na falta 
desta, o passaporte;

2.1.2. quando do sexo masculino, possuir documento que 
comprove estar em dia com as obrigações militares;

2.1.3. ser eleitor, possuindo documento que comprove estar 
em dia com as obrigações eleitorais;

2.2. comprovante de recolhimento da taxa de inscrição, a 
ser efetuado junto ao Banco do Brasil nº 001, agência 6513-7, 

1.4.6. Comprovante do recolhimento da taxa de inscrição 
junto à Seção de Finanças da Faculdade de Engenharia, no valor 
de R$ 95,00(noventa e cinco reais).

1.5. Os candidatos em exercício de função docente no 
Campus de Bauru ficam dispensados das exigências referidas 
nos itens 1.4.2 e 1.4.3, desde que as tenham cumprido quando 
do início de seu exercício.

1.6. Caberá à Congregação da Unidade deliberar sobre o 
cumprimento das exigências no ato da homologação das inscri-
ções dos candidatos.

1.7. 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 05(cinco) dias 
úteis, contados da data da publicação da referida relação, recon-
sideração do indeferimento de sua inscrição.

1.8. Não serão recebidas inscrições por via postal ou 
internet.

1.9. No caso de inscrição por procuração devem ser apre-
sentados os documentos de mandato (com firma reconhecida) e 
de identidade do procurador.

1.10. A inscrição implicará no conhecimento deste Edital e 
no compromisso de aceitação das condições aqui estabelecidas.

2. DAS PROVAS
Do concurso para obtenção do título de Livre-Docente 

constarão as seguintes provas:
2.1. Julgamento de memorial circunstanciado, contendo 

informações que permitam avaliação do mérito acadêmico do 
candidato, principalmente quanto às atividades relacionadas 
com a disciplina ou conjunto de disciplinas em concurso. Para 
efeito de atribuição de nota serão consideradas as atividades de 
ensino, pesquisa, extensão universitária e gestão. O peso relativo 
de cada uma das atividades acima especificadas está definido 
pela Portaria do Diretor FE-Bauru 29, de 23-06-09.

2.2 Defesa de tese original e inédita ou de texto que 
sistematize criticamente a obra do candidato ou parte dela, ela-
borados após o doutoramento e por ele apresentado de forma 
ordenada e crítica, de modo a evidenciar a originalidade de sua 
contribuição nos campos da ciência, das artes ou das humanida-
des, terá a forma de arguição pública; na qual cada examinador 
terá trinta minutos para sua arguição, cabendo ao candidato 
tempo igual de resposta. Havendo acordo mútuo, poderá haver 
diálogo e, neste caso, os tempos serão somados.

2.3 Prova Didática que será pública e terá a forma de aula, 
com duração de, no mínimo, 50 (cinqüenta) e no máximo 60 
(sessenta minutos), cujo ponto será sorteado com vinte e quatro 
horas de antecedência, de uma lista de dez pontos organizada 
pela Comissão Examinadora a partir do programa do concurso.

2.4 Prova Escrita que versará sobre ponto sorteado de uma 
lista de dez pontos organizada pela Comissão Examinadora a 
partir do programa de concurso, terá a duração de 05 (cinco) 
horas, podendo uma hora ser destinada à consulta de material 
e organização de roteiro e as quatro horas restantes destinadas 
à redação. Concluída a prova escrita o candidato procederá à 
leitura do texto em sessão pública perante a Comissão Examina-
dora. 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.

3. DA AVALIAÇÃO:
3.1. Na avaliação dos candidatos será adotado o critério de 

notas de 0 (zero) a 10 (dez) em todas as provas.
3.2. As provas de julgamento do memorial e de defesa de 

tese ou de texto que sistematize criticamente a obra do can-
didato, ou parte dela, terão peso 02 (dois) e as demais provas 
peso 1 (um).

3.3. Serão considerados aprovados os candidatos que obti-
verem média final igual ou superior a 07 (sete) com, pelo menos, 
03(três) examinadores, de acordo com o inciso VI do artigo 128 
do Regimento Geral da Unesp.

3.4. A aprovação não implica o aproveitamento obrigatório 
do candidato como docente da Faculdade de Engenharia da 
UNESP - Campus de Bauru.

3.5. Será publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo, 
o resultado do concurso apresentado pela Comissão Examina-
dora. O candidato poderá requerer, no prazo de 05(cinco) dias 
úteis, contados da data de publicação do resultado, recurso à 
Congregação.

3.6. O Concurso obedecerá às disposições estatutárias e 
regimentais da UNESP e as normas estabelecidas pela Resolução 
UNESP 27, de 15-04-09.

Na Seção de Comunicações, nos dias e horários acima men-
cionados, os interessados poderão obter quaisquer informações 
a respeito do assunto. (Proc. 1289/47/01/12). Republicado por 
ter saído com incorreções.

 Faculdade de Ciências
 EDITAL Nº. 011/2014 – STDARH/FC - RESULTADO FINAL
A Diretora da Faculdade de Ciências, por meio da Seção 

Técnica de Desenvolvimento e Administração de Recursos 
Humanos, TORNA PÚBLICO, o resultado do Concurso Público 
para preenchimento de um emprego público de Professor Assis-
tente Doutor, no conjunto de disciplinas “Estrutura e Funciona-
mento do Ensino Fundamental e Médio”, “Unidade e Sistemas 
Escolares: planejamento, organização e gestão”, “Estágio Cur-
ricular em Gestão Educacional” e “Administração e Supervisão 
Escolar”, junto ao Departamento de Educação desta Faculdade 
(Edital de Abertura de Inscrições nº. 154/2013 – STDARH/FC), 
realizado nos dias 14 a 15-01-2014. Os candidatos poderão 
solicitar recurso, sob o aspecto legal e formal, no prazo de 05 
(cinco) dias úteis, contados da data de publicação deste edital, 
mediante requerimento dirigido à Congregação da Faculdade 
e protocolado no local de inscrições.(OBS: Item 8.1. do Edital 
de Abertura: Serão considerados aprovados os candidatos que 
obtiverem média das provas igual ou superior a 7,00 (sete), com 
pelo menos 02 (dois) membros da banca examinadora)

EXAMINADOR/Nota da Prova de Títulos (Peso 2)/Nota da 
Prova Didática (Peso 1)/Nota da Prova de Escrita (Peso 1)/MÉDIA 
EXAMINADOR

CANDIDATOS APROVADOS:
Márcia Lopes Reis
Examinador 1/18,60/10,00/7,50/9,03
Examinador 2/18,60/10,00/7,50/9,03
Examinador 3/18,60/7,00/7,00/8,15
Média Final: 8,73
Rivaldo Alfredo Paccola
Examinador 1/19,20/8,00/7,50/8,68
Examinador 2/19,20/7,00/7,50/8,43
Examinador 3/19,20/9,00/7,50/8,93
Média Final: 8,68
Erika Porceli Alaniz
Examinador 1/18,60/8,50/5,00/8,03
Examinador 2/18,60/7,50/5,00/7,78
Examinador 3/18,60/10,00/5,00/8,40
Média Final: 8,07
Ana Carolina Biscalquini Talamoni
Examinador 1/17,20/8,50/6,25/7,99
Examinador 2/17,20/6,50/6,25/7,49
Examinador 3/17,20/8,50/6,25/7,99
Média Final: 7,82
Fernanda de Oliveira Soares Taxa Amaro
Examinador 1/16,40/7,50/4,85/7,19
Examinador 2/16,40/7,50/4,70/7,15
Examinador 3/16,40/7,50/4,00/6,98
Média Final: 7,10
CANDIDATOS AUSENTES
RG Nº 33183148X
RG Nº 29790078X
RG Nº 18426489
(Processo nº 2073/46/01/2012 – FC/C.Bauru)

 Faculdade de Ciências Farmacêuticas
 CAMPUS DE ARARAQUARA
FACULDADE DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS
EDITAL Nº 01/2014-DTAd-FCF/CAr - CONVOCAÇÃO
O Diretor Técnico Substituto da Divisão Técnica Adminis-

trativa da Faculdade de Ciências Farmacêuticas do Campus 
de Araraquara, no uso das atribuições conferidas pela Portaria 
UNESP 469/2012, CONVOCA os candidatos abaixo relacionados, 
inscritos no concurso público de títulos e provas para preen-
chimento de 1 (um) emprego público de Professor Assistente 
Doutor, registrado sob nº 150, em Regime de Dedicação Integral 
à Docência e à Pesquisa–RDIDP, criado por meio da Lei Comple-
mentar nº 1.185/2012, sob o regime jurídico da CLT e Legislação 
Complementar, para o conjunto de disciplinas “Bioquímica de 
Microrganismos” e “Genética Básica e de Microrganismos”, do 
Departamento de Bioprocessos e Biotecnologia, para as provas 
de que trata o item 7 do Edital 60/2013-DTAd-FCF/CAr, publica-
do no DOE de 11/09/2013, que serão realizadas a partir do dia 
12 de fevereiro de 2014, às 08h00.

Os candidatos deverão apresentar-se, com 30 (trinta) 
minutos de antecedência, na Sala de Congregação, no Prédio 
da Administração da Faculdade de Ciências Farmacêuticas, situ-
ado na Rodovia Araraquara/Jaú, km 01 - Araraquara-SP. O não 
comparecimento do candidato, no dia e horário estabelecidos, 
implicará na desistência de sua participação no Concurso.

NOME - RG – NÚMERO DE INSCRIÇÃO
Edgar Silveira Campos – 5.154.199-PE - 001
Carolina Zampol Lazaro – 33.937.651-X – 002
Fernanda Zanolli Freitas – 24.244.602-4 – 003
Tatiana Maria de Souza Moreira – 30.744.679-7 – 004
Regiane Priscila Ratti Sartori – 27.196.616-6 - 005
Danielle Biscaro Pedrolli – 34.979.964-7 - 006
(Processo n  372/2013 - FCF/CAr.)

 CAMPUS DE BAURU
 Faculdade de Engenharia
 EDITAL Nº 01/2014-DTA/FE-BA
Encontram-se abertas, nos termos da Resolução UNESP 27, 

de 15-04-09, pelo prazo de trinta dias, a contar da data de sua 
publicação, publicado no Diário Oficial do Estado - Poder Execu-
tivo - Seção I em 16/01/2014, as inscrições ao Concurso Público 
de Títulos e Provas do Departamento de Engenharia Elétrica da 
Faculdade de Engenharia da UNESP - Campus de Bauru, no con-
junto de disciplinas Sistemas Elétricos de Potência I e Sistemas 
Elétricos de Potência II, para obtenção do título de Livre-Docente 
em Sistemas Elétricos de Potência.

1. DA INSCRIÇÃO:
1.1. Além do título de Doutor, obtido ou reconhecido em 

Programa de Pós-graduação recomendado pela Capes, que 
tenha sido conferido pelo menos 06 (seis) anos antes da data 
de inscrição, o candidato deverá comprovar 06 (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 03 (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 totali-
ze, pelo menos, 05 (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 item XIII, e 
despesas com professor visitante;

1.2. 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) 02 (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.

1.3. Dos incisos V ao XVI, o candidato deverá comprovar 
atividades em pelo menos 05 (cinco) deles.

1.4. No ato da inscrição, o candidato ou o seu procurador 
deverá apresentar:

1.4.1. Requerimento dirigido ao Diretor da Faculdade de 
Engenharia de Bauru indicando o nome completo, número da 
cédula de identidade, idade, filiação, naturalidade, estado civil, 
domicílio, profissão e e-mail;

1.4.2. Fotocópia do título de eleitor e/ou prova de estar em 
dia com as obrigações eleitorais;

1.4.3. Prova de quitação com o serviço militar para candi-
dato do sexo masculino;

1.4.4. 10 (dez) exemplares de Memorial circunstanciado, 
sendo um deles devidamente comprovado, contendo suas ati-
vidades de pesquisa, com publicações em periódicos indexados 
(qualis da área de conhecimento em que atua), atividades em 
cursos de pós-graduação lato sensu, palestras e material didáti-
co qualificado, cursos de extensão e demais atividades pertinen-
tes à sua área de atuação. O memorial deverá ser elaborado de 
modo que resultem nítidas e separadas as atividades desenvolvi-
das pelo candidato antes e após a obtenção do título de Doutor;

1.4.5. 10 (dez) exemplares de 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 crítica de modo a evidenciar a originalidade 
de sua contribuição nos campos da ciência, das artes ou das 
humanidades;

gada em Edital ou Aviso publicado no Diário Oficial do Estado 
de São Paulo – DOE.

9.11. O candidato aprovado cujo CPF não esteja regula-
rizado, não será contratado, conforme Orientações Gerais e 
Instrução Normativa SRF nº 190, de 09 de agosto de 2002 e 
posteriores da Receita Federal.

9.12. A inveracidade/autenticidade nos documentos, mesmo 
que verificadas a qualquer tempo, em especial por ocasião da 
contratação, acarretarão a nulidade da inscrição com todas as 
suas conseqüências, sem prejuízo das demais medidas de ordem 
administrativa, civil ou criminal cabíveis.

9.13. A inscrição implicará no conhecimento e na tácita 
aceitação das normas e condições estabelecidas neste Edital.

ANEXO I
PROGRAMA DO CONCURSO
1. - Avaliação pré-anestésica e preparo pré-anestésico do 

paciente
2. - Medicação pré-anestésica
3. - Dor e analgesia
4. - Anestésicos locais e técnicas de anestesia local
5. - Anestesia geral intravenosa e planos anestésicos
6. - Anestesia geral inalatória: agentes anestésicos e siste-

mas de anestesia
7. - Anestesia dissociativa e neuroleptoanalgesia
8. - Anestesia nas espécies canina e felina: particularidades 

e técnicas
9. - Anestesia em eqüídeos: particularidades e técnicas
10. - Anestesia em ruminantes e suínos: particularidades 

e técnicas
11. - Anestesia em animais de laboratório
12. - Bloqueadores neuromusculares e ventilação artificial 

em anestesia veterinária
13. - Emergências e ressuscitação em anestesia veterinária
14. - Monitorização anestésica
15. - Anestesia em pacientes especiais I: o paciente neonato, 

pediátrico e idoso
16. - Anestesia em pacientes especiais II: o paciente car-

diopata
17. - Anestesia em pacientes especiais III: o paciente nefro-

pata e hepatopata
18. - Anestesia em pacientes especiais IV: anestesia na 

paciente gestante
19. - Anestesia em pacientes especiais V: anestesia do equi-

no com síndrome cólica
20. - Fluidoterapia e equilíbrio ácido-base em anestesiologia 

veterinária
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 CAMPUS DE ARARAQUARA
 Faculdade de Ciências e Letras
 EDITAL 1/2014–FCL/CAr – CLASSIFICAÇÃO FINAL
A Faculdade de Ciências e Letras do Campus de Araraquara 

– UNESP, torna público o resultado final do concurso público 
para contratação de um Professor Substituto, em caráter emer-
gencial, para atender excepcional interesse público, no período 
relativo ao 1º semestre letivo de 2014, em 12 horas semanais 
de trabalho, sob o regime jurídico da CLT e Legislação Comple-
mentar, na disciplina “História Econômica Contemporânea” do 
Departamento de Economia, realizado nos dias 15 e 16-1-2014 
sendo classificado pela Comissão Examinadora, por atender às 
exigências e aos critérios estabelecidos no Edital 119/2013-FCL/
CAr, publicado em 13-12-2013, o candidato abaixo relacionado, 
decidindo indicá-lo para preencher a função objeto do Concurso.

Nº INSCRIÇÃO – CLASSIFICAÇÃO – NOME – RG – MÉDIA 
FINAL

Comissão Examinadora/notas dos Examinadores por unani-
midade: Análise Curricular (Peso 2) – Didática (Peso 1).

004– 1º – Paulo Roberto de Oliveira – 42.675.134-6 – 7,00;
Prof. Dr. Fausto Saretta; Prof. Dr. José Ricardo Fucidji e Profa. 

Dra. Suzana Cristina Fernandes de Paiva: 6,50 – 8,00.
O candidato inscrito sob número abaixo não foi classificado 

por não ter obtido média igual ou superior a 7,00 (sete):
Nº INSCRIÇÃO – MÉDIA FINAL:
Comissão Examinadora/notas dos Examinadores por unani-

midade: Análise Curricular (Peso 2) – Didática (Peso 1).
002 – 4,50
Prof. Dr. Fausto Saretta; Prof. Dr. José Ricardo Fucidji e Profa. 

Dra. Suzana Cristina Fernandes de Paiva: 4,50 – 4,50.
Os candidatos inscritos sob os números 001 e 006 não com-

pareceram ao sorteio do ponto no horário estipulado.
Os candidatos inscritos sob nºs 003 e 005 não comparece-

ram às provas.
Caberá recurso à Congregação sob os aspectos legais e 

formais, quanto ao resultado final do concurso, no prazo de 
2 (dois) dias úteis contados da data desta publicação. (Proc. 
1328/04–FCL/CAr)


