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- 2 (duas) fotos 3x4
- Declaração de Bens atualizada (nos termos do Decreto 

41.865/97)
- Carteira de Trabalho e Previdência Social
 - 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 exaurido os 
direitos decorrentes da habilitação no Concurso Público.

(PROC. 548/2014-FEG )

 CAMPUS DE ILHA SOLTEIRA
 CÂMPUS DE ILHA SOLTEIRA
FACULDADE DE ENGENHARIA
EDITAL Nº 70/2016-STDARH
O Diretor da Faculdade de Engenharia do Câmpus de Ilha 

Solteira torna público o Resultado Final do Concurso Público 
para contratação de 1(um) Professor substituto, por prazo 
determinado, em caráter emergencial para atender excepcional 
interesse público, no período relativo ao 1º semestre letivo de 
2016, e pelo prazo máximo de 5 meses, em 12 (doze) horas 
semanais de trabalho, sob o regime jurídico da CLT e legislação 
complementar, junto ao Departamento de Física e Química da 
Faculdade de Engenharia do Câmpus de Ilha Solteira, no conjun-
to de disciplinas: “Fundamentos de Física II” e “Laboratório de 
Física I”, Edital 2/2016-STDARH, realizado nos dias 29-02-2016 
e 01-03-2016, na seguinte conformidade:

Candidato - RG - Média Final – Classificação:
VIVIAN DELMUTE RODRIGUES – 42.792.572-1 – 8,28 – 1º
Os candidatos inscritos sob os protocolos nºs 0283-01/02-

20/01/2016 e 0339-01/02-22/01/2016, não atingiram a nota 
mínima para aprovação no concurso, conforme os critérios 
estabelecidos no Edital de abertura.

Caberá recurso à Congregação, no prazo de 03 (três) dias 
úteis, contados da data desta publicação, devendo o interessado 
protocolar o pedido de recurso no local da inscrição. (Proc. 
2679-2015-CISA).

 Faculdade de Engenharia
 CAMPUS DE ILHA SOLTEIRA
FACULDADE DE ENGENHARIA
Comunicado
A Congregação na reunião ordinária realizada dia 29-02-

2016, homologou o resultado final do concurso público de 
títulos e provas para obtenção de título de Livre-Docente em 
Produtos Engenheirados da Madeira, na disciplina “Tópicos 
Especiais em Estruturas: Produtos Derivados de Madeira”, junto 
ao Departamento de Engenharia Civil. A classificação final do 
concurso foi publicada no D.O. de 02-02-2016 - Edital 2-2016-
DTA. (Proc. 641-2014)

 CÂMPUS DE ILHA SOLTEIRA
FACULDADE DE ENGENHARIA
EDITAL Nº 69/2016-STDARH
O Diretor da Faculdade de Engenharia do Câmpus de Ilha 

Solteira torna público o Resultado Final do Concurso Público 
para contratação de 1(um) Professor substituto, por prazo 
determinado, em caráter emergencial para atender excepcional 
interesse público, no período relativo ao 1º semestre letivo de 
2016, e pelo prazo máximo de 5 meses, em 12 (doze) horas 
semanais de trabalho, sob o regime jurídico da CLT e legislação 
complementar, junto ao Departamento de Física e Química da 
Faculdade de Engenharia do Câmpus de Ilha Solteira, no conjun-
to de disciplinas: “História da Física”; “Introdução à Teoria do 
Conhecimento e Filosofia da Ciência” e “Laboratório de Física I”, 
Edital 221/2015-STDARH, realizado nos dias 1º e 02-03-2016, na 
seguinte conformidade:

Candidato - RG - Média Final – Classificação:
LUIS EDUARDO BIRELLO ARENGHI – 44.790.200-5 – 8,78 

– 1º
O candidato inscrito sob o protocolo nº 7300-01/02-

22/12/2015, não atingiu a nota mínima para aprovação no con-
curso, conforme os critérios estabelecidos no Edital de abertura.

Caberá recurso à Congregação, no prazo de 03 (três) dias 
úteis, contados da data desta publicação, devendo o interessado 
protocolar o pedido de recurso no local da inscrição. (Proc. 
2678-2015-CISA).

 CAMPUS DE JABOTICABAL

 Faculdade de Ciências Agrárias e 
Veterinárias
 Edital 27-2016-FCAV.
Homologação.
O Diretor da FCAV-Unesp Câmpus de Jaboticabal, homolo-

gou “Ad-Referendum” da Congregação (Despacho nº 54/2016-
D), o resultado final do Concurso Público de provas e títulos 
para contratação de 1 (um) Professor Substituto, por prazo 
determinado, em caráter emergencial para atender excepcional 
interesse público, no período relativo ao 1º semestre letivo de 
2016 e pelo prazo máximo de 5 meses, em 12 horas semanais de 
trabalho, sob o regime jurídico da CLT e Legislação Complemen-
tar, junto ao Departamento de Produção Vegetal, no conjunto de 
disciplinas Agricultura; Culturas de Plantas Leguminosas, Fibro-
sas e Heveicultura, desta Unidade Universitária, realizado nos 
dias 23 e 24 de fevereiro de 2016. O resultado final do concurso 
foi publicado no Diário Oficial do Estado de 26 de fevereiro de 
2016, Seção I, página 137 (Proc. 3.767/15-FCAV).

 CAMPUS DE SÃO PAULO

 Instituto de Artes
 Edital nº 77/2016-IA
O Diretor do Instituto de Artes do Campus de São Paulo, 

através da Seção Técnica de Desenvolvimento e Administração 
de Recursos Humanos, CONVOCA, Clóvis Afonso de André - 
8.831.967-2, candidato(a) habilitado(a) no Concurso Público 
para contratação por prazo determinado de um Professor Subs-
tituto, no regime jurídico da CLT e Legislação Complementar, 
em 12 horas de trabalho semanal, junto ao Departamento de 
Música, no conjunto de disciplinas: História da Música I; História 
da Música II, a comparecer no prazo de 05 (cinco) dias úteis; 
contados desta publicação, junto à Seção Técnica de Desenvolvi-
mento e Administração de Recursos Humanos, sito à Rua Doutor 
Bento Teobaldo Ferraz, 271 – Barra Funda - São Paulo, para 
anuência à contratação munido(a) dos originais e fotocópias dos 
seguintes documentos:

Cédula de identidade; certidão de nascimento ou casamen-
to, se casado(a); título de eleitor e comprovantes de votação; 
comprovante de estar em dia com as obrigações militares; car-
teira profissional; comprovantes de escolaridade; cartão do PIS 
ou PASEP, se cadastrado(a); CPF; 3 fotos ¾ recentes e declaração 
de bens e valores.

O não comparecimento do(a) candidato(a) no prazo acima 
estabelecido, bem como a recusa à contratação ou consultado(a)
a e contratado(a) deixar de entrar em exercício, terá exaurido os 
direitos decorrentes de sua habilitação no concurso.

(Proc. 721/15-IA)

 CAMPUS EXPERIMENTAL DE ROSANA
 EDITAL No RO/CE/RH 24/2016 – ABERTURA DE INSCRIÇÕES
Acham-se abertas, nos termos do Despacho nº 87/2016-

PRAd, publicado em 27/02/2016 e com base no Estatuto e 
Regimento Geral da Universidade Estadual Paulista “Júlio de 
Mesquita Filho”, bem como na Resolução UNESP nº 89/2003 
e alterações posteriores, as inscrições no concurso público de 
Títulos e Provas para preenchimento de 1 (um) emprego público 
de Professor Assistente Doutor, registrado sob o nº 397–RDIDP, 
criado por meio da Lei Complementar nº 1.185/2012, sob o 
regime jurídico da CLT e legislação complementar, no conjunto 
de disciplinas INTRODUÇÃO À CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO I; 
INTRODUÇÃO À CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO II; INTERFACE-
AMENTO E COMUNICAÇÃO, junto ao Curso de Engenharia 
de Energia do Campus Experimental de Rosana. A inscrição 
implicará a completa ciência e a tácita aceitação das normas e 

10. DISPOSIÇÕES GERAIS:
10.1. O resultado final do concurso será publicado no Diário 

Oficial do Estado - DOE - Poder Executivo - Seção I.
10.2. Caberá recurso à Congregação, sob os aspectos formal 

e legal, no prazo de 02 (dois) dias úteis, contados da data de 
publicação do resultado final do concurso. A Congregação terá 
o prazo de 05 (cinco) dias úteis para responder o recurso impe-
trado, a contar do prazo final para recurso.

10.3. O resultado final do concurso público será homologa-
do pela Congregação da Unidade Universitária.

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

10.5. A validade deste concurso será a partir da data de 
publicação no DOE da homologação até o final do semestre 
letivo.

10.6. 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.

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

10.8. O currículo documentado ficará à disposição dos can-
didatos durante o prazo de validade deste concurso. Após este 
prazo, se não retirado, será descartado.

10.9. Os questionamentos relativos a casos omissos ou 
duvidosos serão julgados pela Comissão Examinadora ou Admi-
nistração da Unidade.

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

10.11. O candidato será responsável por qualquer erro, 
omissão e pelas informações prestadas no ato da inscrição.

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

10.13. 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 1222/2015)
Anexo I
Programa
1.VIBRAÇÕES EM SISTEMAS COM 1 GRAU DE LIBERDADE
Equação geral do movimento: sistemas homogêneos.
2.VIBRAÇÕES EM SISTEMAS COM 1 GRAU DE LIBERDADE
Equação geral do movimento: sistemas não homogêneos.
3.CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS DAS SUPERFÍCIES PLA-

NAS
Conceitos fundamentais e utilização prática, centróides, 

baricentros, momentos de primeira e segunda ordem, momentos 
principais de inércia

4.PRINCÍPIOS DE ESTÁTICA DAS ESTRUTURAS
Leis e princípios da mecânica das estruturas, equações de 

equilíbrio, vínculos no plano, reações de apoio, classificação das 
estruturas: estruturas isostáticas e hiperestáticas

5.SOLICITAÇÕES AXIAIS
Estruturas com predominância de esforços normais, Treliças: 

métodos dos nós e de Ritter. Cabos submetidos a cargas concen-
tradas e distribuidas

6.TENSÕES E DEFORMAÇÕES AXIAIS
Tensoes e deformações longitudinais e transversais, Lei de 

Hooke, Dimensionamento
7.SOLICITAÇÕES DE FLEXÃO
Cálculo dos esforços solicitantes, por corte e analítico, dia-

gramas de esforços solicitantes, deformação na flexão
8.TENSÕES DE FLEXÃO
Tensões e deformações normais devidas ao momento fletor 

(flexão pura), Tensões tangenciais na flexão simples.
9.FLEXÃO COMPOSTA E OBLIQUA
Tensões normais devidas à combinação de força normal 

com momento fletor (flexão composta e obliqua)
10.FLAMBAGEM
Flambagem elástica de barras esbeltas, influências dos 

vínculos, tensão e carga critica
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Anexo II
MODELO DA DECLARAÇÃO PARA CANDIDATO DESEM-

PREGADO
D E C L A R A Ç Ã O
Eu, __________________________, RG n°___________, 

CPF n° _______________, DECLARO, sob pena das sanções 
cabíveis, para fins de concessão de redução de pagamento do 
valor da taxa de inscrição, prevista na Lei n° 12.782/07 e no 
Edital nº ___________ - Concurso Público - da Faculdade de 
Engenharia – Campus de Bauru, que me encontro na condição 
de desempregado(a).

_____________, ____ de _________de 2016.
___________________________________
assinatura do(a) candidato(a)

 CAMPUS DE GUARATINGUETÁ

 Faculdade de Engenharia
 FACULDADE DE ENGENHARIA DE GUARATINGUETÁ
EDITAL 064/2016 – FEG/STDARH
O Diretor da Faculdade de Engenharia do Câmpus de Gua-

ratinguetá - UNESP, de acordo com o Despacho do Reitor 91/16- 
PRAD, publicado no DOE de 4/3/2016, pág. 50, por meio da 
Seção Técnica de Desenvolvimento e Administração de Recursos 
Humanos, CONVOCA, a candidata RAQUEL HELENA POLETINI 
DE LUCAS NOZIMA, RG. 001.321.406- SSP/MS, habilitada em 
2º lugar no Concurso Público, para preenchimento mediante 
contratação, sob regime jurídico da Consolidação das Leis do 
Trabalho e Legislação Complementar, no emprego público de 
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I, na condição de TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO SUBSTITUTO, em caráter emergencial, para 
atender excepcional interesse público, a que se refere o Edital de 
Abertura de Inscrições nº 034/2015-FEG/STDARH, a comparecer 
no prazo de 05 dias úteis, contados desta publicação, junto à 
Seção Técnica de Desenvolvimento e Administração de Recursos 
Humanos, à Av. Dr. Ariberto Pereira da Cunha, 333, nesta cidade, 
para anuência à contratação e apresentação dos documentos 
comprobatórios das condições exigidas no Edital de Abertura de 
Inscrições, a seguir relacionados:

- Cópia do RG;
- Cópia do CPF;
- Cópia do PIS/PASEP
- Cópia do Título de Eleitor e comprovante de votação da 

última eleição ou documento que comprove estar quites com 
a Justiça Eleitoral;

- Cópia da Certidão de Casamento/Nascimento;
- Curriculum Vitae documentado com cópia do comprovante 

de conclusão do Ensino Médio;

ou cópia da ata de defesa da tese, condicionada a apresentação 
do título homologado, na ocasião da contratação.

4.2. comprovante de recolhimento da taxa de inscrição 
no valor de R$ 87,00 (oitenta e sete reais) a ser efetuado na 
rede bancária através do Boleto emitido no preenchimento da 
Inscrição;

4.3. Curriculum (Vitae ou Lattes) das atividades realizadas, 
em 2 vias, sendo uma delas devidamente documentada (inclu-
sive com o histórico escolar - graduação e pós-graduação do 
candidato - cópias simples) no qual sejam indicados os trabalhos 
publicados e todas as demais informações que permitam cabal 
avaliação do mérito do candidato.

4.4. No caso de inscrição por procuração devem ser apre-
sentados os documentos de mandato, de identidade do procura-
dor e cópia simples daqueles relacionados nos itens 4.1. ao 4.3.

4.5. O candidato estrangeiro fica dispensado das exigências 
contidas nos subitens 4.1.2 e 4.1.3.

5 – REDUÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO – LEI 12.782/2007
5.1. Amparado pela Lei Estadual nº 12.782, de 20.12.2007, 

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

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

b) perceba remuneração mensal inferior a 2 (dois) salários 
mínimos ou esteja desempregado.

5.2. O candidato que preencher as condições estabelecidas 
nos itens a) e b) do item 5.1 deste Edital deverá solicitar a 
redução do pagamento da taxa de inscrição obedecendo aos 
seguintes procedimentos:

5.2.1. preencher a ficha de inscrição no endereço eletrônico 
http://www.rh.feb.unesp.br, e imprimir, durante o período das 9h 
horas às 16h horas do dia 10/03/2016, o requerimento de solici-
tação de redução do valor da taxa de inscrição, disponível, exclu-
sivamente, no endereço eletrônico http://www.rh.feb.unesp.br.

5.2.2. entregar, pessoalmente ou por procuração, somente 
no dia 11/0132016, juntamente com os documentos compro-
batórios adiante descritos nas letras a) e b), na Seção Técnica 
de Desenvolvimento e Administração de Recursos Humanos da 
FE, indicando no envelope: “Ref: Redução do valor de inscrição 
– Edital nº 18/2016.”

a) certidão ou declaração expedida por instituição de ensino 
pública ou privada, comprovando a sua condição estudantil; ou

a1) carteira de identidade estudantil ou documento similar, 
expedido por instituição de ensino pública ou privada ou por 
entidade de representação estudantil; e

b) comprovante de renda especificando perceber remunera-
ção mensal inferior a 2 (dois) salários mínimos; ou

b1) declaração, por escrito, da condição de desempregado 
– Anexo II.

5.2.3. Os documentos comprobatórios citados no subitem 
5.2.2 deste Capítulo, deverão ser entregues por meio de cópias 
simples acompanhadas dos originais, para serem vistadas pelo 
receptor.

5.2.4. Não serão consideradas cópias sem o acompanha-
mento dos originais, bem como documentos entregues por outro 
meio que não o estabelecido no subitem 5.2.2 deste Capítulo.

5.2.5. O resultado da solicitação será divulgado oficialmen-
te na data prevista de 14/03/2016, no endereço eletrônico http://
www.rh.feb.unesp.br.

5.2.6. O candidato beneficiado com a redução do valor da 
taxa de inscrição deverá, a partir das 10 horas de 14/03/2016, 
acessar sua inscrição no site www.rh.feb.unesp.br, imprimir a 
documentação referente à inscrição (Requerimento de Inscrição, 
Declarações e o Boleto para pagamento), efetuar o correspon-
dente pagamento da taxa de inscrição, e entregar o requerimen-
to de inscrição, declarações, comprovante de pagamento e os 
documentos previstos no item 4.1 a 4.3, até a data limite para 
encerramento das inscrições.

5.2.7. O candidato deverá apresentar comprovante de reco-
lhimento da taxa de inscrição, a ser efetuado na rede bancária 
através do Boleto emitido no preenchimento da Inscrição.

5.2.8. O candidato que tiver a solicitação indeferida deverá 
proceder conforme item 4.2 do Edital.

6. DEFERIMENTO E INDEFERIMENTO DE INSCRIÇÕES
6.1. Será publicada, no DOE, a relação dos candidatos que 

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

6.2. O candidato poderá requerer, 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 inscri-
ção, que será apreciada pela Congregação no prazo máximo de 
05 (cinco) dias úteis, contados a partir do prazo final de recurso.

7. PROVAS, AVALIAÇÃO E JULGAMENTO
7.1. O Concurso Público para Professor Substituto constará 

das seguintes provas:
7.1.1. Prova de Títulos (Peso 2) (Análise de Curriculum Vitae 

em que serão avaliadas as atividades de formação didática e 
científica, com maior relevância para as atividades relacionadas 
com a disciplina do Concurso)

- Serão utilizados os seguintes critérios de avaliação e 
pontuação:

1. Titulação (até 3,0 pontos);
2. Experiência didática (até 3,0 pontos);
3. Produção profissional (até 2,0 pontos);
4. Produção científica (até 2,0 pontos).
7.1.2. Prova Didática (Peso 1) (constará de aula teórica em 

nível de graduação, com duração de no mínimo 40 minutos e no 
máximo 60 minutos, sobre tema, a ser sorteado com 24 horas de 
antecedência, de uma lista de pontos organizados pela Comis-
são Examinadora, a partir do programa do Concurso. A ordem de 
apresentação da aula será definida por sorteio).

- Serão utilizados os seguintes critérios de avaliação e 
pontuação:

1. Adequação ao tema sorteado (até 1,0 ponto);
2. Adequação ao tempo mín./máx. (até 1,0 ponto);
3. Didática (desenvoltura e organização do conteúdo) (até 

4,0 pontos);
4. Qualidade da apresentação (até 2,0 pontos);
5. Exemplos utilizados (até 2,0 pontos)
7.3. O Edital de Convocação para as provas será divulgado 

no Diário Oficial do Estado (DOE) constando a data, o local e o 
horário de realização.

7.4. O programa do concurso encontra-se no Anexo I deste 
edital.

8. HABILITAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO E DESEMPATE
8.1. Serão considerados aprovados os candidatos que obti-

verem média igual ou superior a 07 (sete), com pelo menos 02 
(dois) membros da banca examinadora.;

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

8.3. Em caso de igualdade da pontuação final, serão aplica-
dos, sucessivamente, os seguintes critérios de desempate:

- - com idade igual ou superior a 60 anos, nos termos da 
Lei Federal 10.741/2003, entre si e frente aos demais, sendo que 
será dada preferência ao de idade mais elevada;

- - melhor média na Prova Didática;
- - melhor pontuação na Prova de Títulos;
- mais idoso entre aqueles com idade inferior a 60 anos.
8.4. Em virtude do número de vagas, não se aplicam ao 

presente concurso os dispositivos da L.C. 683/92 (reserva de 
vagas a pessoas com deficiência física).

9. CONTRATAÇÃO:
9.1 O candidato classificado em 1º lugar, ou no caso de 

desistência deste, o seguinte na classificação dos aprovados, 
será contratado, em jornada de 12 HORAS semanais de trabalho, 
sob o regime jurídico da CLT e Legislação Complementar, para 
atender o período relativo ao 1o semestre 2016.

9.2. O contrato de trabalho poderá ser prorrogado, uma 
única vez, por igual período, mediante autorização do Reitor

 CAMPUS DE BAURU

 Faculdade de Engenharia
 FACULDADE DE ENGENHARIA DE BAURU
EDITAL Nº 18/2016 – STDARH-FE
Acham-se reabertas, nos termos do Despacho nº 

650/2015-Prad-RUNESP de 18/11/2015, publicado em 
19/11/2015 e com base nas Resoluções UNESP nº 6/2002, 
89/2003 e alterações posteriores, as inscrições ao concurso 
público de Provas e Títulos para contratação de 1 PROFESSOR 
SUBSTITUTO, por prazo determinado, em caráter emergencial 
para atender excepcional interesse público, no período relativo 
ao 1o semestre 2016 e pelo prazo máximo de 5 meses, em 12 
horas semanais de trabalho, sob o regime jurídico da CLT e 
legislação complementar, na disciplina/conjunto de disciplinas: 
Dinâmica; Resistência dos materiais I; Mecânica e resistência 
dos materiais., junto ao Departamento de Engenharia Civil da 
Faculdade de Engenharia – Campus de Bauru.

O contratado deverá ministrar aula nos períodos diurno e/
ou noturno, dependendo das necessidades do Departamento.

1. REMUNERAÇÃO:
1.1 O salário de Professor Substituto é de R$ R$ 867,92, 

correspondente à referência MS-1, em 12 horas semanais.
OBS: Caso o candidato tenha título superior ao exigido, o 

salário será correspondente à titulação.
Por tratar-se de contratação em caráter emergencial e 

temporária, 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. INSCRIÇÕES
Para inscrever-se o candidato deverá preencher o Requeri-

mento de Inscrições exclusivamente no site www.rh.feb.unesp.
br, dirigido ao Diretor da Unidade, indicando nome completo, 
número da cédula de identidade, idade, filiação, naturalidade, 
estado civil, residência, profissão, o qual deverá ser impresso 
e entregue no POSTO da Seção Técnica de Comunicações, na 
Faculdade de Engenharia do Campus de Bauru, sito a Av. Luiz 
Edmundo Carrijo Coube 14-01 - Bauru SP, conforme previsto no 
item 4 deste Edital.

Para preencher o Requerimento de Inscrição, o candidato 
deverá:

a) acessar o site www.rh.feb.unesp.br, durante o período 
de inscrição (das 09:00 horas de 10/03/2016, às 15:59 horas 
de 14/03/2016);

b) localizar no site o “link” correlato ao Concurso Público 
desejado;

c) ler, na íntegra, o respectivo Edital e preencher total e 
corretamente o Requerimento de Inscrição;

d) transmitir os dados da inscrição;
e) imprimir o Requerimento de Inscrição, Declarações e o 

Boleto para pagamento;
f) efetuar o correspondente pagamento do Boleto da taxa 

de inscrição na rede bancária, de acordo com o item 4.2. deste 
Edital e entregar junto com os documentos conforme previsto 
no item 4 deste Edital, até a data limite para encerramento das 
inscrições. (14/03/2016).

2.1. As inscrições serão recebidas, em dias úteis, no período 
de 10/03/2016 a 14/03/2016, das 9 às 11 horas e das 14 às 16 
horas, no Posto da Seção Técnica de Comunicações, na Faculda-
de de Engenharia do Campus de Bauru, sito a Av. Luiz Edmundo 
Carrijo Coube 14-01 - Bauru SP, com acesso pela Portaria 2 do 
Campus.

OBSERVAÇÃO:
O candidato que fazer solicitação de redução da Taxa de 

Inscrição, deverá imprimir a documentação SOMENTE após o 
deferimento/indeferimento da solicitação.

2.1.1. Às 16:00 horas (horário de Brasília) de 14/03/2016, a 
ficha de inscrição não estará mais disponibilizada no site.

2.1.2. O descumprimento das instruções para o preen-
chimento da ficha inscrição pela internet e a sua entrega na 
Seção Técnica de Comunicações implicará a não efetivação da 
inscrição.

2.1.3. A FE não se responsabiliza por preenchimento da 
ficha de inscrição pela internet e não impressa para entrega na 
Seção Técnica de Comunicação conforme previsto neste Edital 
ou por motivo de ordem técnica dos computadores, falhas de 
comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, 
bem como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a 
transferência de dados.

2.1.4. O candidato que não tiver acesso próprio à internet 
poderá preencher sua ficha de inscrição por meio de serviços 
públicos, tais como o PROGRAMA ACESSA SÃO PAULO, que 
disponibiliza postos (locais públicos para acesso à internet), em 
todas as regiões da cidade de São Paulo e em várias cidades do 
Estado. Esse programa é completamente gratuito e permitido a 
todo cidadão. Para utilizar o equipamento, basta ser feito um 
cadastro e apresentar o RG nos próprios Postos do Acessa SP 
em um dos endereços disponíveis no site www.acessasaopaulo.
sp.gov.br .

2.2. O candidato que tiver interesse na redução da taxa de 
inscrição deverá se inscrever no 1o (primeiro) dia do período de 
inscrição, satisfeitas as exigências do item 5.

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

3. CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO:
3.1. Poderão inscrever-se Graduação em Engenharia. A qua-

lificação necessária à inscrição para o concurso será demonstra-
da por estudos, em nível de graduação, na área do conhecimento 
à qual se integra a disciplina ou conjunto de disciplinas objeto 
do concurso.

3.1.1. Os diplomas de graduação com validade nacional 
ou os obtidos no exterior serão aceitos para fins de inscrição;

3.1.1.1. Os diplomas de graduação obtidos no exterior 
deverão estar revalidados por Universidades Públicas, aten-
dendo os termos do artigo 48 da Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional – LDB nº 9.394/1996;

3.1.2. Os diplomas de Mestrado e de Doutorado serão 
aceitos, quando obtidos em cursos de pós-graduação recomen-
dados pela CAPES e autorizados pelo Conselho Nacional de 
Educação (CNE);

3.1.3. Os diplomas de Mestrado e de Doutorado obtidos no 
exterior serão aceitos, desde que estejam reconhecidos e regis-
trados por universidades que possuam cursos de pós-graduação 
recomendados pela CAPES e autorizados pelo Conselho Nacio-
nal de Educação (CNE).

3.2. O candidato estrangeiro poderá inscrever-se no con-
curso público com passaporte, entretanto, por ocasião da 
contratação deverá apresentar a cédula de identidade com visto 
temporário com prazo de validade compatível. Caso ainda não 
possua, deverá apresentar no prazo de 30 (trinta) dias, cópia 
simples do protocolo do pedido do visto temporário.

3.4. Não registrar antecedentes criminais.
3.5. Estar com o CPF regularizado.
4. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A INSCRIÇÃO
4.1. Requerimento, dirigido ao Diretor da Unidade, preenchi-

do conforme Capítulo 2 do Edital, exclusivamente no site www.
rh.feb.unesp.br, instruindo-o com os seguintes documentos, 
cópias simples:

4.1.1. cédula de identidade e no caso de candidato estran-
geiro: cédula de identidade de estrangeiro com visto temporário 
e na falta desta, o passaporte;

4.1.2. comprovante de estar em dia com as obrigações 
militares, quando do sexo masculino;

4.1.3. comprovante de estar quite com a Justiça Eleitoral 
(http://www.tse.jus.br/eleitor/servicos/certidoes/certidao-de-
quitacao-eleitoral);

4.1.4. declaração de que não possui antecedente criminal 
http://www.ssp.sp.gov.br/servicos/atestado.aspx;

4.1.5. CPF regularizado (http://www.receita.fazenda.gov.br/
aplicacoes/atcta/cpf/consultapublica.asp);

4.1.6. comprovante de graduação em curso superior exigi-
do, e caso seja exigido no item 3, título de mestrado/doutorado 

CAMPUS EXPERIMENTAL DE ROSANA
 EDITAL No RO/CE/RH 24/2016 – ABERTURA DE INSCRIÇÕES

A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA garante a autenticidade deste documento
quando visualizado diretamente no portal www.imprensaoficial.com.br
terça-feira, 8 de março de 2016 às 02:28:49.



140 – São Paulo, 126 (43) Diário Ofi cial Poder Executivo - Seção I terça-feira, 8 de março de 2016

- Resumos em eventos (0,1 ponto para autoria e 0,05 ponto 
para coautoria por resumo);

- Preleção de palestras, cursos (no mínimo de 4 horas), 
conferências e participação em mesa redonda em eventos cien-
tíficos/culturais nacionais (0,2 ponto para autoria e 0,1 ponto 
para coautoria por evento)

- Preleção de palestras, cursos (no mínimo de 4 horas), 
conferências e participação em mesa redonda em eventos cientí-
ficos/culturais internacionais (0,4 ponto para autoria e 0,2 ponto 
para coautoria por evento)

- Patente registrada no Brasil ou no Exterior (0,5 ponto para 
autoria e 0,25 ponto para coautoria).

EIXO IV. Palestras / Conferências / Seminários (Peso 1 – 
Limitado a 10 pontos)

- Palestras e conferências (1,0 ponto por palestra);
- Mesas-redondas (1,0 ponto por mesa redonda);
- Apresentação de Trabalhos (0,5 ponto por trabalho 

apresentado);
- Curso de Extensão Universitária (1,5 por curso de no 

mínimo 30 horas);
- Minicursos / cursos de curta duração (4 a 6 horas) (0,1 

ponto por minicurso / curso).
EIXO V. Projetos de Pesquisa e Financiamento (Peso 5 – 

Limitado a 10 pontos)
- Projeto de pesquisa aprovado em editais no CNPq, CAPES, 

FAPESP ou outras FAP na área (2,0 pontos por projeto);
EIXO VI. Atividades de orientação (Peso 5 – Limitado a 10 

pontos)
Co-orientações – atribuir metade do valor válido para o 

orientador
Orientações concluídas:
- Doutorado (1,0 ponto por aluno);
- Mestrado (0,5 ponto por aluno);
- Especialização ou Iniciação Científica com bolsa (0,2 ponto 

por aluno);
- TFG, Monografia de graduação e Iniciação Científica sem 

bolsa (0,1 ponto por aluno).
EIXO VII. Participação em Bancas Examinadoras (Peso 1 – 

Limitado a 10 pontos)
- Doutorado (2,0 pontos por banca);
- Mestrado (1,0 ponto por banca);
- Especialização (0,25 ponto por banca);
- Concursos públicos (0,25 ponto por banca);
- Qualificação (0,5 ponto por banca);
- Monitoria, Iniciação Científica, Trabalho final de graduação 

(0,1 ponto por banca).
EIXO VIII. Aprovação em Concursos Públicos (Peso 1 – Limi-

tado a 10 pontos)
- Para contratação em caráter provisório – metade da 

pontuação;
- Magistério superior (2,0 pontos por concurso);
- Concurso público para cargo ou função na área (2,0 

pontos por concurso).
EIXO IX. Atividades Administrativas (Peso 1 – Limitado a 

10 pontos)
- Membro de colegiado universitário (0,5 ponto por ati-

vidade);
- Chefia, Direção ou Coordenação de curso (2,0 pontos por 

atividade).
A nota final da Prova de Títulos será obtida da seguinte 

forma:
1) O “Total do Eixo” se consiste na soma da pontuação dos 

itens do Eixo multiplicada pelo peso do Eixo.
2) A “Pontuação Obtida pelo Candidato” se consiste na 

soma dos “Totais dos Eixos”.
3) A “Máxima Pontuação da Prova” é a “Pontuação Obtida 

pelo Candidato” de melhor desempenho dentre os participantes 
da Prova de Títulos.

4) As notas serão normalizadas por regra de três a partir da 
“Máxima Pontuação da Prova”, que está para 10, assim como a 
“Pontuação Obtida pelo Candidato” está para x, onde x é a nota 
normalizada do candidato na Prova de Títulos.

2. CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DA PROVA DIDÁTICA
Item avaliado / Pontuação máxima
- Qualidade e apresentação de plano de aula / 1,0 ponto
- Domínio do assunto na apresentação / 4,0 pontos
- Cumprimento do tempo de duração da aula (40 a 60 

minutos) / 1,0 ponto
- Didática utilizada / 4,0 pontos assim distribuídos: desem-

baraço (1,0 ponto); técnicas (1,0 ponto); recursos (1,0 ponto) e 
organização (1,0 ponto).

3. CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA
Item avaliado / Pontuação máxima
- Vinculação do Projeto de Pesquisa na área de engenharia, 

relacionado às sub-áreas de energia: planejamento, análise, 
geração, transporte ou transmissão e utilização de energia. 
(3,0 pontos);

- Conhecimento do assunto durante a arguição (3,0 pontos);
- Adequação da linguagem oral (1,0 ponto);
- Capacidade de síntese (1,0 ponto);
- Clareza na exposição (1,0 ponto);
- Exequibilidade (1,0 ponto).
ANEXO IV
MODELO DE REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO
Eu, _______________________________, CPF 

___________________, venho REQUERER a V. Sa. Inscrição no 
Concurso Público de Títulos e Provas objeto do Edital nº NÚME-
RO DO EDITAL para emprego público de Professor Assistente 
Doutor para o conjunto de disciplinas: __________________, 
____________________.

DADOS PARA INSCRIÇÃO
Nome completo:
Número do RG:
Data de nascimento:
Nome do pai:
Nome da mãe:
Naturalidade:
Estado civil:
Endereço residencial:
Profissão:
Telefone:
Endereço eletrônico:
__________________________, _____ de 

________________ de _________.
______________________________________
ASSINATURA
ANEXO V
MODELO DE DECLARAÇÃO 1
Declaro que eu, ________________________________

________, me comprometo a apresentar Projeto de Pesquisa 
em consonância com o Plano Global de Atividades, relativo ao 
regime de Dedicação Integral à Docência e à Pesquisa - RDIDP, 
devidamente protocolado, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, 
a contar da data do exercício.

__________________________, _____ de 
________________ de _________.

______________________________________
ASSINATURA
ANEXO VI
MODELO DE DECLARAÇÃO 2
Declaro que eu, ______________________________

__________, tenho conhecimento da legislação em vigor 
na UNESP, em especial sobre os regimes de trabalho docente 
RDIDP – Regime de Dedicação Integral à Docência e à Pesquisa 
e RTC – Regime de Turno Completo.

__________________________, _____ de 
________________ de _________.

______________________________________
ASSINATURA

11.10. Em sendo o candidato contratado o 1º classificado 
no concurso público para provimento de cargo, cabe-lhe a apre-
sentação do pedido de rescisão contratual.

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

11.12. 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.

11.13. A devolução da importância paga somente ocorrerá 
se o concurso público não se realizar.

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

11.15. Os questionamentos relativos a casos omissos ou 
duvidosos serão julgados pela Banca Examinadora e/ou pela 
Administração da Unidade Universitária.

11.16. O currículo documentado ficará à disposição dos 
candidatos durante o prazo de validade deste concurso. Após 
este prazo, se não retirado, será descartado.

11.17. A inscrição implicará no conhecimento deste Edital e 
no compromisso de aceitação das condições do concurso, aqui 
estabelecidas, bem como das normas que regem a aplicação de 
regimes especiais de trabalho docente (RDIDP/RTC) na UNESP, 
cujos textos encontram-se à disposição do candidato, no ato 
da inscrição.

11.18. O candidato será responsável por qualquer erro, 
omissão e pelas informações prestadas no ato da inscrição.

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

11.20. 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.

Proc. 320/2015.
Rosana, 07 de março de 2016.
TIAGO GARCIA BARBEDO
Supervisor Técnico de Seção
Seção Técnica de Apoio Administrativo
ANEXO I
PROGRAMA
Conceitos básicos sobre computadores e sua programação.
Construção de algoritmos usando técnicas de programação 

estruturada.
Estruturas básicas de programação.
Tipos de dados homogêneos.
Linguagem de Programação de Alto Nível.
Introdução à Orientação a Objetos.
Noções Gerais de Redes
Interação humano computador
Interface de usuário
Métodos de avaliação: usabilidade e comunicabilidade
Acessibilidade
ANEXO II
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ANEXO III
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
l. CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DA PROVA DE TÍTULOS 

(PESO 2)
EIXO I. Títulos (Peso 7 – Limitado a 10 pontos)
- Graduação (bacharelado, engenharia ou licenciatura) na 

área (4,0 pontos) - fora da área (2,0 pontos)
- Graduação (tecnologia) na área (1,0 ponto) - fora da área 

(0,5 ponto);
- Especialização 120 horas na área (0,25 ponto) - fora da 

área (0,125 ponto);
- Especialização 360 horas na área (0,5 ponto) - fora da 

área (0,25 ponto);
- Mestrado na área (3,0 pontos) - fora da área (1,5 ponto);
- Doutorado na área (5,0 pontos) - fora da área (2,5 pontos);
- Livre-docência na área (0,5 ponto) - fora da área (0,25 

ponto);
- Pós-Doutorado na área (0,5 ponto) – fora da área (0,25 

ponto).
Para os itens abaixo serão considerados os últimos 05 

(cinco) anos:
EIXO II. Experiência docente como responsável por discipli-

na (Peso 3 – Limitado a 10 pontos)
- Pós-graduação stricto sensu (na área: 2,0 pontos por 

semestre / fora da área: 1,0 ponto por semestre);
- Pós-graduação lato sensu (na área: 1,0 ponto por semestre 

/ fora da área: 0,5 ponto por semestre);
- Graduação (na área: 1,5 ponto por semestre / fora da área: 

0,75 ponto por semestre);
- Ensino Tecnológico (na área: 0,5 ponto por semestre /fora 

da área: 0,25 ponto por semestre).
EIXO III. Publicações (Peso 10 – Limitado a 10 pontos)
Se relacionada à área das disciplinas do Concurso ou de 

Engenharia, contar valor integral; se fora da área, considerar 
a metade:

- Livros com Conselho Editorial e ISBN (1,5 ponto para 
autoria e 0,75 ponto para coautoria por livro);

- Capítulos de livros com Conselho Editorial e ISBN (1,0 
ponto para autoria e 0,5 ponto para coautoria por capítulo);

- Organização ou coordenação de livros com Conselho Edi-
torial e ISBN (1,0 ponto para autoria e 0,5 ponto para coautoria 
por livro);

- Artigos em periódicos indexados – classificação Qualis A1, 
A2, B1, B2 (1,5 ponto para autoria e 0,75 ponto para coautoria 
por artigo);

- Artigos em periódicos indexados - classificação Qualis 
B3, B4, B5 e C (0,75 ponto para autoria e 0,375 ponto para 
coautoria por artigo);

- Artigos completos publicados em Anais de Congresso 
Nacional (0,5 ponto para autoria e 0,25 ponto para coautoria 
por artigo);

- Artigos completos publicados em Anais de Congresso 
Internacional (0,75 ponto para autoria e 0,375 ponto para 
coautoria por artigo);

- Resumos expandidos em eventos (0,3 ponto para autoria e 
0,15 ponto para coautoria por resumo expandido);

5.3. O candidato que tiver interesse na redução da taxa de 
inscrição, deverá se inscrever nos 02 (dois) primeiros dias do 
período de inscrição.

5.4. O recebimento dos documentos comprobatórios será 
procedido pela Área de Comunicações da STAAd – Seção 
Técnica de Apoio Administrativo,  - que, após a verificação da 
autenticidade da documentação apresentada, os encaminhará à 
Área de Recursos Humanos da STAAd – Seção Técnica de Apoio 
Administrativo para análise.

5.5. O deferimento ou indeferimento das solicitações de 
redução de taxa de inscrição será disponibilizado no local das 
inscrições no dia 11/03/2014, a partir das 10:00 horas e, no caso 
de indeferimento, o prazo para interposição de recurso será de 
03 (três) dias contando a data de divulgação.

6. DEFERIMENTO E INDEFERIMENTO DE INSCRIÇÕES
6.1. Será publicada, no DOE, a relação dos candidatos que 

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

6.2. O candidato poderá requerer ao Diretor da Unidade, no 
prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da data da publicação a 
que se refere o item anterior, reconsideração quanto ao indefe-
rimento de sua inscrição.

7. PROVAS E TÍTULOS
7.1. Data, horário e local para a realização das provas 

deverão ser acompanhados pelo candidato por meio de Edital 
de Convocação a ser publicado no DOE.

7.2. Os títulos obtidos fora da UNESP serão admitidos para 
fins de inscrição no concurso, quando expedidos em cursos de 
pós-graduação, cujos programas foram recomendados pela 
CAPES e reconhecidos pelo MEC.

7.3. Os títulos obtidos no exterior serão considerados para 
fins de inscrição no concurso, devendo contudo, ser reconhecida 
sua equivalência aos títulos conferidos pela UNESP.

7.4. Caso o título não seja reconhecido pela UNESP o docen-
te terá seu contrato rescindido.

7.5. O concurso para a contratação de Professor Assistente 
Doutor constará de:

- prova de títulos (julgamento do curriculum vitae, em que 
serão analisadas as atividades de formação, didáticas e cientí-
ficas, dos últimos 5 (cinco) anos, com maior relevância para as 
atividades relacionadas às áreas deste Edital e afins;

- prova didática (constará de aula teórica em nível de 
graduação, com duração de no mínimo 40 (quarenta) minutos e 
no máximo de 60 (sessenta) minutos, sobre tema a ser sorteado, 
pelo próprio candidato, com, no mínimo, 24 (vinte e quatro) 
horas de antecedência), conforme Programa de Concurso cons-
tante no Anexo I deste Edital;

- arguição do projeto de pesquisa (constará de uma apre-
sentação, de, no máximo, 15 minutos, e arguição do projeto de 
pesquisa).

7.6. 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:

• títulos - peso 2 (dois);
• didática - peso 1 (um);
• arguição do projeto de pesquisa - peso 1 (um).
8. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
8.1. Anexo III deste edital.
9. HABILITAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO E DESEMPATE
9.1. Serão considerados aprovados os candidatos que 

obtiverem média igual ou superior a 7 (sete) atribuídas por, pelo 
menos, 2 (dois) membros da Banca Examinadora.

9.2. Cada Examinador indicará os candidatos segundo as 
notas atribuídas.

9.3. A ordem de classificação dos candidatos será estabe-
lecida em razão do maior número de indicações por parte dos 
membros da Banca Examinadora.

9.4. Em caso de empate nas indicações, a classificação será 
feita pela média geral dos candidatos empatados.

9.5. Permanecendo candidatos empatados, terá preferência 
o candidato:

- de maior idade, conforme critérios de desempate do pará-
grafo único do artigo 27 da Lei 10.741/2003, quando for o caso;

- que tenha obtido a maior média geral na prova de títulos;
- que tenha obtido a maior média geral na prova didática;
- que tenha obtido a maior média geral na arguição do 

projeto de pesquisa e
- mais idoso entre aqueles com idade inferior a 60 anos.
10. CONTRATAÇÃO
10.1. Por ocasião da contratação, o candidato deverá 

apresentar os documentos originais constantes nos subitens 
4.1.1. a 4.1.4.

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

10.3. O candidato contratado ingressará, inicialmente, em 
jornada de 40 (quarenta) horas semanais de trabalho, assim 
permanecendo até que seu Plano Global de Atividades, relativo 
ao Regime de Dedicação Integral à Docência e à Pesquisa – 
RDIDP, seja analisado pelos órgãos competentes da UNESP e 
baixado ato que permita seu ingresso nesse regime, em estágio 
probatório.

11. 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 subsequente.

11.2. Os candidatos serão convocados para as provas de 
que trata o item 7, por meio de edital a ser publicado no DOE 
com antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis.

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

11.4. O resultado final do concurso será publicado no DOE.
11.5. Caberá recurso à Congregação da Unidade, no prazo 

de 5 (cinco) dias úteis, contados da data de publicação no DOE, 
do resultado final do concurso. A Congregação terá o prazo de 
10 (dez) dias úteis para responder o recurso, a contar da data 
do seu protocolo.

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

11.7. 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.

11.8. 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.

11.9. Implicará na rescisão do contrato do servidor:
a) a não apresentação do Projeto de Pesquisa em conso-

nância com o Plano Global de Atividades no prazo máximo de 
30 (trinta) dias corridos, devidamente protocolado, a contar da 
data de seu exercício;

b) em caso de não haver parecer favorável à aplicação do 
regime especial de trabalho docente ao interessado;

c) o não reconhecimento da equivalência do título pela 
UNESP;

d) quando do provimento do cargo de Professor Assistente 
na disciplina/conjunto de disciplinas objeto da contratação;

e) se o classificado em 1º lugar no concurso público para 
provimento do cargo não for o candidato contratado, caberá à 
Administração providenciar, unilateralmente, a rescisão contra-
tual, com o pagamento das verbas rescisórias devidas;

f) a não apresentação da cédula de identidade com visto 
permanente, no caso de candidato estrangeiro.

condições estabelecidas neste Edital, sobre as quais o candidato 
não poderá alegar qualquer espécie de desconhecimento.

1. REMUNERAÇÃO
1.1. O salário correspondente ao emprego público de Pro-

fessor Assistente Doutor na referência MS-3.1 = R$ 10.360,07, 
em jornada de 40 horas semanais de trabalho.

OBS: Para o candidato portador do título de Livre-Docente, o 
salário será na referência MS-5.1 = R$ 12.351,27.

2. INSCRIÇÕES
2.1. As inscrições serão recebidas, em dias úteis, no período 

de 09/03/2016 a 11/04/2016, no horário das 08:30 às 12:00 e 
das 14:00 às 17:30, na Área de Comunicações da STAAd - Seção 
Técnica de Apoio Administrativo, no Prédio Administrativo do 
Campus Experimental de Rosana sito à Avenida dos Barrageiros, 
1881 - Primavera - Rosana - SP.

2.2. No caso de inscrição por via postal os documentos 
exigidos no presente edital deverão ser enviados para: Área 
de Comunicações da STAAd – Seção Técnica de Apoio Admi-
nistrativo do Câmpus Experimental de Rosana (Ref: Concurso 
público para Professor Assistente Doutor – Edital nº RO/CE/RH 
24/2016), Av. dos Barrageiros, 1881, Primavera, Rosana, SP, CEP 
19274-000.

2.3. O candidato que tiver interesse na redução da taxa 
de inscrição deverá se inscrever nos 02 (dois) primeiros dias do 
período de inscrição, satisfeitas as exigências do item 5.

3. CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO
3.1. Poderão inscrever-se graduados em Ciência da Com-

putação, ou Engenharia de Computação, ou Engenharia de 
Controle e Automação, ou Engenharia Mecatrônica, ou Enge-
nharia Elétrica, ou Engenharia Física, ou Matemática Aplicada 
e Computacional, ou Matemática Aplicada e Computação 
Científica, ou Sistemas de Informação que tenham, no mínimo, 
título de Doutor. A qualificação necessária à inscrição para o 
concurso será demonstrada por estudos, em nível de graduação 
ou de pós-graduação, na área do conhecimento à qual se integra 
o conjunto das disciplinas objeto do concurso.

3.2. O candidato estrangeiro poderá inscrever-se no con-
curso público com passaporte, entretanto, por ocasião da 
contratação deverá apresentar a cédula de identidade com visto 
permanente. Caso ainda não possua, deverá apresentar visto 
temporário e no prazo de 30 (trinta) dias entregar cópia simples 
do protocolo do pedido de transformação do visto temporário 
em permanente, sob pena de rescisão contratual.

3.3. Os títulos obtidos fora da UNESP serão aceitos para 
fins de inscrição no concurso, devendo, contudo, serem reco-
nhecidos aos títulos conferidos pela UNESP, salvo os de Mestre 
e de Doutor obtidos em cursos de pós-graduação, credenciados 
regularmente. Caso o título não seja reconhecido pela UNESP o 
docente terá seu contrato rescindido.

3.4. CPF regularizado.
4. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A INSCRIÇÃO
4.1. Requerimento dirigido ao Diretor da Unidade, indicando 

nome completo, número da cédula de identidade, data de nasci-
mento, filiação, naturalidade, estado civil, residência, profissão e 
endereço eletrônico, conforme modelo do Anexo IV deste Edital, 
instruindo-o com os seguintes documentos, cópias simples:

4.1.1. Cédula de identidade ou cédula de identidade de 
estrangeiro com visto permanente ou temporário e na falta 
desta, o passaporte, no caso de candidato estrangeiro;

4.1.2. Comprovante de estar em dia com as obrigações 
militares, quando do sexo masculino;

4.1.3. Título de Eleitor e Comprovante de votação na últi-
ma eleição ou Certidão de Quitação de débitos com a Justiça 
Eleitoral;

4.1.4. Comprovante de graduação em curso superior, bem 
como de ser portador do título de Doutor ou cópia da ata de 
defesa da tese, condicionada a apresentação do título homolo-
gado, na ocasião da contratação.

4.2. Os candidatos deverão apresentar comprovante de 
recolhimento da taxa de inscrição, no valor de R$ 87,00 (oitenta 
e sete reais) a ser efetuado na Área de Contabilidade e Finanças 
da STAAd – Seção Técnica de Apoio Administrativo do Campus 
Experimental de Rosana para inscrições presenciais e por 
procuração.

4.3. Para inscrição via postal, os candidatos deverão enviar 
cópia de comprovante de depósito identificado na conta 16555-
7, agência 3291-3, banco 001 (Banco do Brasil S/A), no valor de 
R$ 87,00 (oitenta e sete reais).

Obs: Os candidatos deverão também enviar em arquivo 
digitalizado, cópia do requerimento e do comprovante de depó-
sito identificado, para o e-mail rh@rosana.unesp.br.

4.4. Declarações a serem preenchidas e assinadas:
4.4.1. De que o candidato se compromete a apresentar 

Projeto de Pesquisa em consonância com o Plano Global de Ati-
vidades, relativo ao regime de Dedicação Integral à Docência e 
à Pesquisa - RDIDP, devidamente protocolado, no prazo máximo 
de 30 (trinta) dias, a contar da data de seu exercício, conforme 
modelo do Anexo V deste Edital;

4.4.2. De que o candidato tem conhecimento da legislação 
em vigor na UNESP, em especial sobre regimes de trabalho 
docente (RDIDP/RTC), conforme modelo do Anexo VI deste 
Edital.

4.5. Curriculum vitae (modelo plataforma Lattes) das ativi-
dades realizadas, em 6 (seis) vias, sendo uma delas devidamente 
documentada (inclusive com o histórico escolar - graduação e 
pós-graduação do candidato) no qual sejam indicados os tra-
balhos publicados e todas as demais informações que permitam 
cabal avaliação do mérito do candidato.

4.6. Projeto de pesquisa trienal em 6 vias a ser desenvolvido 
pelo candidato correlacionado ao conjunto de disciplinas deste 
Edital, com aplicações na área de Energia.

4.7. No caso de inscrição por procuração devem ser apre-
sentados os documentos de mandato, de identidade do procura-
dor e aqueles relacionados nos itens 4.1. ao 4.4.

4.8. O candidato estrangeiro fica dispensado das exigências 
contidas nos subitens 4.1.2 e 4.1.3.

4.9. No caso de inscrição via postal a data de postagem 
deverá ser até o último dia de inscrição previsto no subitem 
2.1. As inscrições que constarem data de postagem posterior ao 
último dia de inscrição não serão aceitas.

Obs: Os modelos de requerimento e de declarações a serem 
preenchidos e assinados pelo candidato para fins de inscrição 
estarão disponíveis nos Anexos deste Edital e no endereço 
eletrônico http://www.rosana.unesp.br.

5. REDUÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO – LEI 12.782/2007
5.1. A redução do valor da taxa de inscrição, correspondente 

a 50% (cinquenta por cento), será concedida aos candidatos 
interessados que atendam, CUMULATIVAMENTE, os seguintes 
requisitos:

I - sejam estudantes, assim considerados os que se encon-
trem regularmente matriculados em curso superior, em nível de 
graduação ou pós-graduação.

II - percebam remuneração, mensal, inferior a 02 (dois) 
salários mínimos, ou estejam desempregados.

5.2. A concessão da redução ficará condicionada à apresen-
tação, pelo candidato, no ato da inscrição:

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

a) certidão ou declaração, expedida por instituição de ensi-
no pública ou privada;

b) carteira de identidade estudantil ou documento similar, 
expedido por instituição de ensino pública ou privada, ou por 
entidade de representação discente;

II - quanto às circunstâncias previstas no inciso II do item 
5.1. deste Edital:

a) comprovante de renda, ou de declaração, por escrito, da 
condição de desempregado.

Obs: O candidato deverá apresentar os documentos origi-
nais, bem como as respectivas cópias para conferência e entrega 
das mesmas, para posterior análise. As cópias apresentadas não 
serão devolvidas.

A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA garante a autenticidade deste documento
quando visualizado diretamente no portal www.imprensaoficial.com.br
terça-feira, 8 de março de 2016 às 02:28:49.


