
196 – São Paulo, 124 (11) Diário Ofi cial Poder Executivo - Seção I sexta-feira, 17 de janeiro de 2014

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
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

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
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)

4. Resultado da Argüição do Projeto de Pesquisa, realizada 
em 15/01/2014:

Inscrição - Documento - Nota 1 - Nota 2 - Nota 3
01 - 18.596.570-2 - 9,00 - 8,60 - 8,00
02 - 33.685.155-8 - 5,00 - 4,50 - 5,00
03 - 10313992 - 9,90 - 10,00 - 10,00
04 - 53.037.823-1 - 7,20 - 8,30 - 7,00
06 - 22.824.832-2 - 8,50 - 9,00 - 6,50
07 - V307005J - 7,00 - 6,10 - 5,00
5. Média Final
Inscrição - Documento - Nota 1 - Nota 2 - Nota 3
01 - 18.596.570-2 - 7,53 - 7,53 - 7,50
02 - 33.685.155-8 - 3,18 - 2,95 - 2,50
03 - 10313992 - 7,00 - 7,05 - 7,05
04 - 53.037.823-1 - 4,75 - 4,95 - 4,83
06 - 22.824.832-2 - 6,78 - 7,35 - 6,28
07 - V307005J - 4,23 - 3,90 - 3,63
6. Habilitação
Candidatos Não Habilitados
Inscrição - Documento - Média Final
02 - 33.685.155-8 - 2,88
04 - 53.037.823-1 - 4,84
06 - 22.824.832-2 - 6,80
07 - V307005J - 3,92
Candidatos Habilitados
Nome - Documento - Média Final - Classificação Previa
Rita de Cássia Domingos - 18.596.570-2 - 7,52 - 1º
William Martins Vicente - 10313992 - 7,03 - 2º
Conforme constou no Edital de Abertura de Inscrições, 

Capítulo 11 – Das Disposições gerais, o prazo de interposição 
de recurso quanto ao resultado final do concurso será de 5 dias 
úteis a contar desta publicação.

Não serão aceitos recursos interpostos por meio de fax 
ou e-mail.

Os recursos deverão ser protocolados, pessoalmente ou por 
meio de um procurador, na UNESP - Campus de São João da Boa 
Vista, Av. Dr. Octávio da Silva Bastos, 2439 - Jardim Nova São 
João, São João da Boa Vista - SP.

E, para que chegue ao conhecimento de todos, é expedido 
o presente Edital.

São Paulo, 16 de janeiro de 2014.
Divisão de Administração
Carlos Antonio Winckler
Diretor

 UNIDADES UNIVERSITÁRIAS

 CAMPUS DE ARAÇATUBA
 Faculdade de Medicina Veterinária
 EDITAL 02/2014 - STDARH – Processo FMVA nº 34/2014
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 no período relativo ao 1º semestre 
letivo de 2014, sob o regime jurídico da CLT e legislação comple-
mentar, em 12 (doze) horas semanais de trabalho, na disciplina 
de “Imunologia” – 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 
1217/2013-RUNESP, de 03/12/2013, publicado no DOE em 
04/12/2013, página 83, 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 curso superior que 

tenham, no mínimo, título de Mestre com a qualificação neces-
sária 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;

7.3.2. Todos os membros da Banca Examinadora argüirão o 
candidato, sendo que cada um dos integrantes disporá de até 30 
(trinta) minutos para argüir o candidato, que terá igual tempo 
para responder as questões formuladas.

8. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
Na avaliação do candidato será adotado o critério de 

notas de 0 (zero) a 10 (dez) em todas as provas, que terão os 
seguintes pesos:

- Julgamento do Memorial – peso 2
- Argüição do Memorial – peso 1
- Apresentação e Argüição do Projeto de Pesquisa – peso 1
8.1. Julgamento do Memorial:
- 60% produção científica;
- 20% atividades relacionadas à internacionalização (pos-

doc, cooperações internacionais, comitês editorias e comissões 
assessoras de agências/organizações internacionais, etc);

- 10% captação de recursos;
- 10% formação de recursos humanos (doutorado, mestra-

do, iniciação científica).
8.2. Argüição do Memorial
- 40% trajetória acadêmica e profissional do candidato, 

condizente com o campo de sua formação;
- 30% domínio teórico e conceitual da obra;
- 30% assertividade.
8.3. Apresentação e Argüição do Projeto de Pesquisa:
- 50% originalidade dos objetivos do projeto de pesquisa e 

a importância da contribuição pretendida para a Área do Conhe-
cimento em que o projeto proposto se insere;

- 20% enquadramento na Linha de Pesquisa objeto do 
Concurso;

- 20% fundamentação científica e metodologia utilizada;
- 10% exequibilidade na Instituição.
9. CONVOCAÇÃO PARA AS PROVAS
A convocação para as provas será feita por publicação no 

DOE com, pelo menos, 05 (cinco) dias úteis de antecedência à 
realização das provas.

10. DA HABILITAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO E DESEMPATE:
10.1. As notas serão atribuídas individualmente pelos 

examinadores em cada prova, variando de 0 (zero) a 10 (dez).
10.2. Serão considerados aprovados os candidatos que 

obtiverem média final igual ou superior a 07 (sete) atribuídos 
por, pelo menos, 03 (três) examinadores.

10.3. A ordem de classificação dos candidatos será estabe-
lecida em razão da média final obtida pelo candidato.

10.4. Em caso de empate utilizar-se-á a maior nota obtida 
no Memorial e, também se aplica ao critério de desempate o § 
único do artigo 27 da Lei 10.741/2003, quando for o caso.

11. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
11.1. Quando os prazos previstos para inscrição e/ou recur-

so terminarem em sábado, domingo, feriado ou dia em que não 
houver expediente ou que o expediente for encerrado antes do 
horário normal, estes ficarão automaticamente prorrogados até 
o primeiro dia útil subseqüente.

11.2. Será eliminado do concurso público o candidato que 
não comparecer às provas no dia e horário estabelecido.

11.3. O resultado final do concurso será publicado no DOE 
– Poder Executivo – Seção I.

11.4. Caberá recurso ao Conselho Deliberativo do Instituto 
de Pesquisa em Bioenergia, sob os aspectos legal e formal, no 
prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da data da publicação no 
DOE do resultado final do concurso, com efeito, suspensivo. O 
Conselho Deliberativo do Instituto de Pesquisa em Bioenergia 
terá o prazo de 10 (dez) dias úteis para responder o recurso 
impetrado, a contar da data do protocolo do recurso.

11.5. O candidato contratado deverá prestar serviços dentro 
do horário estabelecido pela Administração.

11.6. Não haverá devolução de importância paga, ainda que 
maior ou em duplicidade, nem isenção total de pagamento do 
valor da taxa de inscrição, seja qual for o motivo alegado, exceto 
nos casos em que o concurso público não se realizar.

11.7. É de responsabilidade do candidato, acompanhar 
todas as publicações no DOE, referente ao presente concurso.

11.8. Os questionamentos relativos a casos omissos ou 
duvidosos serão julgados pela Banca Examinadora e/ou pelo 
Conselho Deliberativo do Instituto de Pesquisa em Bioenergia.

11.9. O prazo de validade deste concurso será de 06 (seis) 
meses, contado a partir da data da publicação de sua homolo-
gação no DOE, podendo ser prorrogado uma única vez, por igual 
período, a critério da Administração.

11.10. A permanência do candidato contratado ficará 
condicionada ao reconhecimento da equivalência do título pela 
UNESP, quando o mesmo tenha sido obtido no exterior. 11.11. 
Implicará na rescisão contratual ou exoneração do servidor a 
não apresentação da cédula de identidade com visto permanen-
te, no caso de candidato estrangeiro.

11.12. Aplicam-se ao presente concurso as normas esta-
belecidas pela Resolução UNESP nº 75/2012 e as disposições 
estatuárias e regimentais da UNESP.

11.13. O memorial documentado ficará à disposição dos 
candidatos durante o prazo de validade deste concurso. Após 
este prazo, se não retirados, serão descartados.

11.14. A inscrição implicará no conhecimento deste Edital e 
no compromisso de aceitação das condições do concurso, nele 
estabelecidas.

11.15. O candidato será responsável por qualquer erro ou 
omissão nas informações prestadas no ato da inscrição.

11.16. O candidato que prestar declaração falsa ou inexata, 
ainda que constatadas posteriormente, ou, que não satisfaça a 
todas as condições estabelecidas neste Edital, terá sua inscrição 
cancelada, e em conseqüência, anulados todos os atos dela 
decorrentes, mesmo que aprovado.

11.17. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais atua-
lizações ou retificações, enquanto não consumada à providência 
ou evento que lhes disser respeito, circunstância que será men-
cionada em Edital ou Aviso a ser publicado no DOE.

(Processo nº 2286/50/1/2013)
São Paulo, 16 de janeiro de 2014.
Divisão de Administração
Carlos Antonio Winckler
Diretor
 EDITAL Nº 06/2014-DA/PRAd – Resultado da Prova de Títu-

los, Prova Didática e Argüição do Projeto de Pesquisa
(CONCURSO PÚBLICO Nº 67/2013-DA/PRAd)
O Diretor da Divisão de Administração da Reitoria da Uni-

versidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, DIVULGA 
aos candidatos inscritos para o emprego público de Professor 
Assistente Doutor, sob o regime jurídico da CLT e legislação 
complementar, no conjunto de disciplinas: Matemática Aplicada 
à Engenharia, Matemática Aplicada à Engenharia de Telecomu-
nicações e Controle Linear, junto ao Curso de Engenharia de 
Telecomunicações do Câmpus Experimental de São João da Boa 
Vista, o que segue:

1. Candidato ausente:
Inscrição - Documento
05 - 280.064.945-9
2. Resultado da Prova de Títulos, realizada em 13/01/2014:
Inscrição - Documento - Nota 1 - Nota 2 - Nota 3
01 - 18.596.570-2 - 6,60 - 6,60 - 6,60
02 - 33.685.155-8 - 0,00 - 0,00 - 0,00
03 - 10313992 - 4,10 - 4,10 - 4,10
04 - 53.037.823-1 - 1,90 - 1,90 - 1,90
06 - 22.824.832-2 - 5,80 - 5,80 - 5,80
07 - V307005J - 2,25 - 2,25 - 2,25
3. Resultado da Prova Didática, realizada em 14/01/2014:
Inscrição - Documento - Nota 1 - Nota 2 - Nota 3
01 - 18.596.570-2 - 7,90 - 8,30 - 8,80
02 - 33.685.155-8 - 7,70 - 7,30 - 5,00
03 - 10313992 - 9,90 - 10,00 - 10,00
04 - 53.037.823-1 - 8,00 - 7,70 - 8,50
06 - 22.824.832-2 - 7,00 - 8,80 - 7,00
07 - V307005J - 5,40 - 5,00 - 5,00
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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
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