quarta-feira, 27 de fevereiro de 2019
13.13. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais
atualizações ou retificações, enquanto não consumada à providência ou evento que lhes disser respeito, circunstância que
será mencionada em Edital ou Aviso a ser publicado no Diário
Oficial do Estado-DOE.
13.14. Qualquer membro da Congregação da Unidade
Universitária ou da Comissão tem legitimidade para denunciar
à direção da Unidade, ao Tribunal de Contas ou ao Ministério
Público, de forma fundamentada, as irregularidades que constar
na execução do concurso, em qualquer das suas fases.
PROGRAMA:
1. - O Ensino das Ciências da Natureza na Escola Básica
(Ensino Fundamental – Anos iniciais e Ensino Médio): Objetivos,
Tendências e Perspectivas.
2. - Formação docente: Saberes docentes, complexidade e
conhecimento.
3. - Ensino de Ciências na Escola Básica (Ensino Fundamental – Anos iniciais e Ensino Médio): Abordagem Ciência-Tecnologia-Sociedade-Ambiente (CTSA) e Alfabetização Científica.
4. - Ensino das Ciências da Natureza/Ciências Biológicas em
espaços educativos não formais, compreendendo o trabalho com
estudantes de diferentes faixas etárias (Ensino Fundamental –
Anos Iniciais e Ensino Médio).
5. - Procedimentos e recursos didáticos para o Ensino das
Ciências da Natureza (Ensino Fundamental – Anos Iniciais e
Ensino Médio).
6. - As Novas tecnologias e o impacto na Educação Básica
(Ensino Fundamental – Anos iniciais e Ensino Médio) e na formação de professores.
7. - Divulgação científica, Ensino das Ciências da Natureza
na Escola Básica (Ensino Fundamental – Anos iniciais e Ensino
Médio) e construção da cidadania.
8. - A Educação: fundamentos e ação pedagógica, sua
intencionalidade e o papel da escola.
9. - Os Estágios Supervisionados na formação de professores para o Ensino Básico (Ensino Fundamental – Anos iniciais e
Ensino Médio).
10. - A didática e a construção do conhecimento - Concepções de ensino – aprendizagem.
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(Processo 1173/2018-IB/CRC)
Despacho do Diretor de 26-02-2019
Torno público o resultado do concurso público, para contratação de 1 Professor Substituto, para o ano letivo de 2019
e pelo prazo máximo de 10 meses, em jornada de 12 horas
semanais de trabalho, para o conjunto de disciplinas “Biofísica”,
“Imunologia”, “Bioquímica” e “Bioquímica Metabólica, junto
ao Departamento de Bioquímica e Microbiologia, realizado nos
dias 21 e 22-02-2019. Após examinados os candidatos inscritos,
conforme exigências contidas no Edital nº 075/2018-IB/STDARH,
publicado no DOE de 19-12-2018 – Seção I, a Comissão Examinadora apresenta o seguinte resultado:
Nome – RG - Média Geral – Classificação
Ana Paula Jacobus – 40.545.040-0 – 8,64 – 1º
Guilherme Zweig Rocha – 44.258.207-9 – 6,25 - Reprovado
Caberá recurso à Congregação, sob os aspectos formal e
legal, no prazo de 5 dias úteis, contatos da data da publicação.
(Proc. 1175/2018-IB/CRC)
Edital nº 056/2019 - STDARH/IB – CONVOCAÇÃO PARA PROVAS
A Diretora da Divisão Técnica Administrativa do Instituto
de Biociências do Câmpus de Rio Claro, CONVOCA os candidatos inscritos no Concurso Público de provas e títulos para
contratação de 01 (um) PROFESSOR SUBSTITUTO, por prazo
determinado, em caráter emergencial, para atender excepcional
interesse público, no ano letivo de 2019, em 12 horas semanais
de trabalho, sob regime jurídico da CLT e legislação complementar, na área de Ciências da Saúde, sub-área de Educação
Física e no conjunto de disciplinas: “Ginástica I”, “Ginástica
II” e “Ginástica de Condicionamento Físico”, junto ao Departamento de Educação Física deste Instituto, objeto do Edital
01/2019-STDARH/IB/CRC, para as provas que serão realizadas
nos dias 13 e 14 de março de 2019. O concurso terá início às
13h00 do dia 13/03/2019 com o sorteio do ponto da Prova Escrita, que terá início imediatamente após o sorteio, com duração de
120 minutos. Às 15 horas do mesmo dia será realizado o sorteio
do ponto da Prova Didática. No dia 14/03/2019, a partir das 15
horas, terá início a Prova Didática. As provas serão realizadas
na sala de reuniões do Departamento de Educação Física do
Instituto de Biociências sito à Av. 24 A nº 1515 – Bairro Bela
Vista – Rio Claro/SP). Os candidatos deverão atentar para as
seguintes instruções: comparecer ao local das provas no horário
estipulado, munidos de documento de identidade com foto; não
haverá segunda chamada para prova, seja qual for o motivo alegado, importando a ausência do candidato em sua eliminação
do Concurso Público.
Nº de Inscrição - Nome do Candidato - RG
001 - Daniela Bento Soares - 37.469.663-9
(Proc. 1179/2018-IB/CRC).

Instituto de Geociências e Ciências Exatas
CAMPUS DE RIO CLARO
Instituto de Geociências e Ciências Exatas
Edital de Convocação 71/19-STDARH/IGCE/CRC
O Diretor da Divisão Técnica Administrativa do Instituto de
Geociências e Ciências Exatas do Campus de Rio Claro-UNESP,
convoca o candidato abaixo relacionado, habilitado no Concurso Público para contratação de 1 (um) Professor Substituto,
por prazo determinado, em caráter emergencial para atender
excepcional interesse público, no ano letivo de 2019 e pelo prazo
máximo de 10 meses, em 12 horas semanais de trabalho, sob
o Regime Jurídico da CLT e legislação complementar, junto ao
Departamento de Física, no conjunto de disciplinas “Física Geral
I; Física Geral II, Física I e Física II”, para comparecer no prazo
de 5 dias úteis, contados da data da publicação deste Edital, na
Seção Técnica de Desenvolvimento e Adm. de Rec. Humanos, sita
na avenida 24-A nº 1515, bairro Bela Vista, Rio Claro – SP, para
anuência à contratação, munido dos originais e fotocópias dos
seguintes documentos: 1- Cédula de Identidade; 2- Certidão de
Nascimento ou Casamento; 3- Título de Eleitor e prova de estar
em dia com as obrigações eleitorais; 4- CPF; 5- Comprovante de
graduação em curso superior e do título de Mestre; 6- Cartões
de inscrição no PIS ou PASEP; 7- Documento que comprove estar
em dia com as obrigações militares; 8- Carteira de Trabalho e
Previdência Social; 9- 2 fotos 3x4 iguais e recentes; bem como
o preenchimento da declaração de Bens e Valores Patrimoniais.
O não comparecimento do candidato no prazo acima estabelecido, bem como, a recusa à contratação ou, se consultado
e contratado, deixar de entrar em exercício, terá exaurido os
direitos decorrentes da habilitação no Concurso Público.
Segue: Classificação – Nome – RG.
1º André Luís Prando Livorati – 30.629.753-X
CAMPUS DE RIO CLARO
Instituto de Geociências e Ciências Exatas
Retificação do DOE de 23.02.2019
No EDITAL Nº 65/2019 – CONVOCAÇÃO PARA PROVAS,
onde se lê: “com início às 14h30min do primeiro dia mencionado” leia-se: “com início às 8h30min do primeiro dia mencionado”. Proc. 1223/2018-IGCE/CRC.

CAMPUS DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Instituto de Ciência e Tecnologia
CÂMPUS DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Instituto de Ciência e Tecnologia
EDITAL Nº 27/2019 - STDARH
O Diretor da Divisão Técnica Administrativa do Instituto
de Ciência e Tecnologia do Câmpus de São José dos Campos,
DIVULGA a composição da Comissão Examinadora para o
Concurso de Provas e Títulos para Professor Substituto, referente
ao EDITAL Nº 53/2018 - STDARH, na disciplina/conjunto de disciplinas: “Endodontia”, junto ao Departamento de Odontologia
Restauradora do Instituto de Ciência e Tecnologia do Câmpus de
São José dos Campos.
COMISSÃO EXAMINADORA
Membros Titulares:
Profa. Assoc. Alessandra Buhler Borges
Profa. Assoc. Luana Marotta Reis de Vasconcellos
Prof. Dr. José Flávio Affonso de Almeida
Membros Suplentes:
Prof. Assoc. César Rogério Pucci
Prof. Assoc. Eduardo Bresciani

Profa. Dra. Gleice Oliveira Silva
No prazo de até 2 (dois) dias úteis após a divulgação da
Comissão Examinadora (não computado o dia da publicação)
poderá ser apresentada, ao Diretor da Unidade, impugnação ao
nome de um ou mais membros, titulares ou suplentes, exclusivamente para apontar, de forma fundamentada, a existência de
causa de impedimento.
(Proc. 724/2018-CSJC)

CAMPUS DE TUPÃ
Despacho do Diretor nº 013/2019 – FCE
O Diretor da Faculdade de Ciências e Engenharia da UNESP/
Câmpus de Tupã, no uso de suas atribuições legais, com base
no inciso XI do artigo 48º do Estatuto UNESP, HOMOLOGA,
conforme Deliberação “Ad Referendum” da Congregação nº
015/2019 – FCE/CT, o Resultado e Classificação do Concurso
Público (Edital nº 010/2019 – STDARH/DTAd), realizado nos dias
11 a 13/02/2019, para contratação de 01 (um) professor substituto junto ao Curso de Administração, nas disciplinas “Informática; Banco de Dados”, objeto do Edital nº 010/2018–STDARH/
DTAd– Abertura de Inscrição, publicado no DOE de 05/12/2018.
(Processo nº 472/2018-FCE)
FACULDADE DE CIÊNCIAS E ENGENHARIA DO CÂMPUS
DE TUPÃ
EDITAL Nº 012/2019 – STDARH/DTAd – CONVOCAÇÃO
PARA ANUÊNCIA
O Diretor Técnico Substituto da Divisão Técnica Administrativa da Faculdade de Ciências e Engenharia do Câmpus de
Tupã CONVOCA o candidato abaixo relacionado, habilitado
no Concurso Público para contratação em caráter emergencial, para atender excepcional interesse público, de 01 (um)
Professor Substituto, em 12 horas semanais de trabalho, na
área de Ciências Sociais Aplicadas, subárea de conhecimento
Administração e no conjunto de disciplina “INFORMÁTICA;
BANCO DE DADOS”, junto à Coordenadoria de Curso de Administração; objeto do Edital nº 010/2018-STDARH/FCE – Abertura
de Inscrições, para comparecer no prazo de 05 (cinco) dias úteis
contados a partir da publicação deste Edital, junto à Seção Técnica de Desenvolvimento e Administração de Recursos Humanos
desta Unidade, sito à Avenida Domingos da Costa Lopes nº
780 – Jardim Itaipu – Tupã/SP, para anuência à contratação e
apresentação de originais e cópias dos documentos comprobatórios que seguem:
04 (quatro) fotos 3x4, iguais e recentes;
Carteira de Trabalho e Previdência Social;
Certidão de Nascimento e ou Casamento;
Carteira de Identidade;
Cadastro de Pessoas Físicas – C.P.F.;
Comprovante de estar com o CPF regularizado, podendo
ser obtido por meio do endereço eletrônico http://www.receita.
fazenda.gov.br/aplicacoes/atcta/cpf/consultapublica.asp;
Título de Eleitor;
Comprovante de estar quite com a Justiça Eleitoral, podendo ser obtido por meio de certidão, no endereço eletrônico http://
www.tse.jus.br/eleitor/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral;
Certificado Militar (quando do sexo masculino);
Comprovante de conclusão do Ensino Superior;
Histórico Escolar do Ensino Superior;
Comprovante de conclusão do Mestrado e Doutorado,
caso tenha;
Histórico Escolar do Mestrado e Doutorado, caso tenha;
Curriculum Lattes atualizado;
Extrato atualizado de Inscrição no PIS (retirado em qualquer
agência da Caixa Econômica Federal) ou Cartão de Inscrição no
PASEP (se inscrito);
Comprovante de residência atualizado;
Atestado de Antecedentes Criminais, podendo ser obtido
por meio do endereço eletrônico http://www.ssp.sp.gov.br/
servicos/atestado.aspx;
Declaração de bens e valores que compõem seu patrimônio privado, nos termos do Decreto 41.865/97, alterado pelo
Decreto 43.199/98.
O não comparecimento do candidato dentro do prazo acima
estabelecido, terá exauridos os direitos decorrentes de sua habilitação no Concurso Público.
NOME / DOCUMENTO / CLASSIFICAÇÃO
FABIO MOSSO MOREIRA / RG. 46.353.367-7 SSP/SP / 1º LUGAR
(Processo nº 472/2018-FCE)

FUNDAÇÃO PARA O
DESENVOLVIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR
Edital 007/2019 – FAMESP – RH
A Fundação para o Desenvolvimento Médico e Hospitalar,
torna público, para conhecimento dos interessados, que encontram-se abertas as inscrições para o processo seletivo de pessoal
para a função FISIOTERAPEUTA COM FORMAÇÃO EM CONFECÇÃO DE ÓRTESES, para preenchimento de 01 vaga no momento,
e quantas mais vierem a surgir, no prazo de validade do referido
Processo Seletivo para provimento de função em Regime C.L.T.,
em jornada de trabalho 30 (trinta) horas semanais, para prestar
serviços no HOSPITAL ESTADUAL BAURU (HEB).
I – CONSIDERAÇÕES
1. Os admitidos deverão exercer suas funções dentro dos
horários determinados pela Diretoria do Serviço Contratante,
podendo variar em períodos diurno, noturno, misto ou na forma
de revezamento, durante toda a semana, inclusive sábados,
domingos e feriados.
2. Os admitidos serão responsáveis pela avaliação, indicação e confecção de órteses em oficina ortopédica do hospital
além de realizar medidas e entregas de malhas compressivas
para tratamento de queimaduras e poderão exercer atividades
inerentes à atuação do profissional nas diferentes áreas, hospitalar e ambulatoriais.
3. Executar suas atividades de modo a contribuir para o
alcance das metas e diretrizes definidas pela Direção do Hospital
Contratante.
II - DO SALÁRIO
1. O Salário mensal inicial, em jornada completa de 30 (trinta)
horas semanais para a função acima referida, em regime C.L.T., é
de R$ 2.779,00 (dois mil setecentos e setenta e nove reais).
III - DAS INSCRIÇÕES
1. - As inscrições serão realizadas via internet através do site:
www.famesp.org.br; no período de 06 a 15 de março de 2019.
2. - Será disponibilizado posto de Ajuda ao Candidato, para
acesso à internet e impressão do boleto bancário no Recursos
Humanos da FAMESP (Botucatu), sito na Rodovia João Butignolli, s/nº, com entrada ao lado da Portaria Principal da FMB do
Campus Universitário da Unesp Distrito de Rubião Junior s/n.
3. - O candidato que não tiver acesso próprio à internet pode
também efetivar sua inscrição por meio de serviços públicos, tais
como o PROGRAMA ACESSA SÃO PAULO, que disponibiliza postos
(locais públicos para acesso à internet), em todas as regiões da
cidade de São Paulo e em várias cidades do Estado. Esse programa
é completamente gratuito e permitido a todo cidadão.
4. - 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
IV- DAS CONDIÇÕES DE INSCRIÇÃO E IMPEDIMENTOS
1. Para se inscrever o candidato deverá:
1.1. Preencher o formulário de inscrição, disponível no site
www.famesp.org.br:
1.2. Imprimir Boleto Bancário, referente a taxa de inscrição, no
valor de R$ 100,00 (cem reais), para pagamento na Rede Bancária:
1.3. Efetuar o pagamento do Boleto (dentro do prazo de vencimento (15/03/2019) na Rede Bancária. Após o pagamento do
Boleto Bancário, o candidato receberá (após 24 horas) um e-mail,
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confirmando a sua inscrição juntamente com o seu número, para
acompanhamento de todos os atos do processo seletivo.
1.4. Acompanhar o andamento da Inscrição através do site:
www.famesp.org.br.
OBS: Só serão considerados inscritos os candidatos que
cumprirem os itens (1.1.; 1.2. e 1.3.), conforme descritos acima.
2. Ao preencher o formulário de inscrição disponibilizado na
internet, o candidato estará assumindo, sob as penas da lei, que
possui os demais documentos, abaixo discriminados, comprobatórios das condições exigidas:
Ser brasileiro;
Estar em dia com as obrigações eleitorais ;
Estar em dia com as obrigações militares, se do sexo
masculino;
Gozar de boa saúde física e mental;
Não possuir registro de antecedentes criminais, achando-se
no pleno exercício de seus direitos civis e políticos;
Possuir certificado de conclusão de curso Superior de Fisioterapeuta, (no ato da admissão);
Possuir registro no CREFITO (no ato da admissão)
Conhecer e estar de acordo com as instruções do Processo
Seletivo.
OBSERVAÇÕES:
1. Não será concedida ISENÇÃO ou DEVOLUÇÃO de taxa
de inscrição.
2. Não serão recebidas inscrições por via postal.
3. As inscrições feitas com cheque ou depósito eletrônico
somente serão consideradas efetivas após compensação dos
mesmos.
4. A não apresentação dos documentos solicitados por
ocasião da admissão ou a inexatidão das afirmativas e ou
irregularidades de tais documentos implicarão no cancelamento
da inscrição e de todos os atos decorrentes do processo seletivo.
V - DAS PROVAS
O Processo Seletivo constará de:
1. Prova Escrita: composta de 25 questões de múltipla escolha (inéditas e/ou não inéditas), abrangendo aplicação prática de
técnicas inerentes à função do fisioterapeuta:
Anatomia, biomecânica e fisiologia humana;
Avaliação física e funcional;
Atuação fisioterapêutica em queimaduras, ortopedia e
neurologia;
Confecção e indicação de órteses, próteses, meios auxiliares
de locomoção e malha compressiva de queimados;
2. Prova Prática: Confecção de próteses e/ou órteses;
MEDIDAS de malha compressiva de queimados; Avaliação
fisioterapêutica.
Pontuação - Número de questões - Pontos por questão - --------------------- - Nota máxima - Nota mínima
Objetivas: - 25 - 4 - ---------------------- - 100 - 60
Prática - Órteses
35 - Malhas
35 - Avaliação
30 - 100 - 60
3. Análise de Curriculum:
O currículum documentado, obrigatoriamente entregue no
ato da Prova Prática, será analisado, conforme critérios abaixo:
Pontuação - Máximo
Mestrado ou Doutorado regulamentado pelo MEC - 5 - 10
Especialização Lato Sensu na área requerida com duração
igual ou superior a 360h - 10 - 10
Curso/Formação na área requerida com duração igual ou
superior 24 horas. - 10 - 20
Participação como Ouvinte em eventos científicos, com
duração mínima de 6 h, na área em que concorre (últimos 5
anos) - 1 - 20
Experiência Profissional na área em que concorre, (por
semestre completo) - 3,0 - 30
Outros títulos, a critério da banca - 10
TOTAL PONTOS - 100
O currículo deverá ser elaborado de acordo com os critérios
de julgamento, agrupados em itens, conforme descrito acima.
Não serão aceitos currículos entregues posteriormente,
documentos originais, inclusão ou exclusão de documentos.
Somente serão considerados títulos os que estiverem devidamente documentados, ou seja, com cópia simples de todos os
documentos citados. A não entrega do curriculum determinará
nota zero neste item de avaliação.
VI – DO CRITÉRIO DA SELEÇÃO
1. Prova Escrita .................................Peso 6 De 0 (zero) a
100 (cem) pontos - Eliminatória
2. Prova Prática..................................Peso 3 De 0 (zero) a
100 (cem) pontos - Eliminatória
3. Análise Curriculum ....................... Peso 1 De 0 (zero) a
100 (cem) pontos - Classificatória
VII - DA EXECUÇÃO DAS PROVAS
PROVA ESCRITA
1. A Prova Escrita será realizada no dia 23 de março de 2019
às 09h00min, na Escola Estadual Prof. Christino Cabral, Rua Gerson França, nº 19-165, Jardim Estoril - Bauru - SP, com duração
máxima de 2 horas, e mínima de 40 minutos.
2. Os candidatos deverão comparecer ao local da prova 30
(trinta) minutos antes da hora marcada, munidos de:
- Comprovante de inscrição (boleto bancário devidamente
pago), número de inscrição e original de um dos documentos
de identidade com foto a seguir: RG., Carteira de Trabalho e
Previdência Social, Certificado Militar, CNH, etc.
NOTA: Os documentos apresentados deverão estar em
perfeitas condições, de forma a permitir a identificação do
candidato com clareza.
- Caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto nº 2 e borracha.
3. Não será admitido na sala de provas o candidato que se
apresentar após o horário estabelecido para o início das mesmas.
4. Durante a prova não serão permitidas consultas bibliográficas ou de qualquer outra espécie, bem como o uso de
calculadora e de telefone celular.
5. O candidato não poderá se ausentar da sala de aplicação
da prova sem o acompanhamento do fiscal.
6. Será eliminado do Processo Seletivo o candidato que,
durante a realização da prova, for surpreendido comunicando-se
com outro candidato ou terceiro, verbalmente, por escrito ou por
qualquer outro meio ilícito de comunicação.
7. Não serão computadas questões não respondidas nem
questões que contenham: mais que uma resposta mesmo que
uma delas esteja correta, emenda ou rasura, ainda que legível.
8. Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo
alegado para justificar o atraso ou a ausência do candidato, nem
será permitida a realização de provas fora dos locais previstos
para a sua aplicação. O não comparecimento do candidato a
qualquer prova importará na sua eliminação do Processo Seletivo.
VIII – DA HABILITAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO PARA PROVA
PRÁTICA E ANÁLISE DE CURRICULUM
1) Serão habilitados para prova prática e análise curricular
os candidatos que obtiverem na prova escrita, nota maior ou
igual a 60,00 (sessenta) pontos.
2) Dos candidatos habilitados somente serão classificados
para prova prática e análise curricular os 15 (quinze) primeiros
colocados.
3) Em caso de empate na décima quinta colocação, todos
os candidatos com a mesma nota serão convocados para prova
prática e análise curricular.
4) No ato da prova prática os candidatos deverão entregar
seu curriculum, devidamente documentado, para posterior análise da Banca Examinadora.
IX – DA CLASSIFICAÇÃO FINAL
1. Os candidatos habilitados serão classificados de acordo
com a nota final obtida. A média mínima para habilitação será
de 50 (cinquenta) pontos. Sendo que o cálculo da média será
realizado da seguinte forma: (Prova Escrita x 6 + Prova Prática x
3 + Análise do Curriculum x 1) / 10.
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224 – São Paulo, 129 (40)
2. Em caso de igualdade de classificação, terá preferência
para admissão, sucessivamente, o candidato que:
tiver maior idade.
X – DA ADMISSÃO
Para a admissão, o candidato deverá apresentar:
1. Documentos relacionados no ítem IV;
2. Documentos que comprovem estar em dia com as obrigações junto ao CREFITO;
OBS: A não apresentação dos documentos na data da
admissão, a inexatidão das afirmativas e/ou irregularidade de
tais documentos, implicarão em insubsistência da inscrição e de
todos os atos decorrentes do Processo Seletivo.
XI - DISPOSIÇÕES FINAIS
1. Os candidatos poderão apresentar pedido de revisão de
notas atribuídas às provas, no prazo de 3 dias úteis, contados da
data da publicação dos resultados, em requerimento dirigido ao
Diretor Presidente da Fundação.
2. O prazo de validade deste Processo Seletivo será de 06
(seis) meses, podendo ser prorrogado por igual período.
3. A admissão obedecerá a rigorosa ordem de classificação.
4. Em virtude do número de vagas, não se aplica ao presente Processo Seletivo de Pessoal os dispositivos da LC. 683/92.
5. A inscrição implicará no conhecimento das presentes Instruções
e no compromisso de aceitação das condições aqui estabelecidas.
Botucatu, 26 de fevereiro de 2019.
Prof. Dr. Antonio Rugolo Jr.
- Diretor Presidente - FAMESP EDITAL Nº - 010/2019 – FAMESP – RH
A Fundação para o Desenvolvimento Médico e Hospitalar, torna público, para conhecimento dos interessados, que
encontram-se abertas as inscrições para o processo seletivo
de pessoal para a função AUXILIAR DE MANUTENÇÃO, para
preenchimento de 01 vaga, no momento, e quantas mais vierem
a surgir, no prazo de validade do referido Processo Seletivo, para
provimento de função em Regime C.L.T., em jornada de trabalho
de 40 (quarenta) horas semanais, para prestar serviços nas
unidades administradas pela FAMESP na cidade de Bauru - SP.
I – CONSIDERAÇÕES
1. Os admitidos deverão exercer suas funções dentro dos
horários determinados pela Diretoria da unidade Contratante,
podendo variar em períodos diurno, noturno, misto ou na forma
de revezamento, durante toda a semana, inclusive sábados,
domingos e feriados.
2. Os admitidos poderão exercer atividades inerentes à
atuação do profissional nas diferentes áreas, hospitalares e
extra-hospitalares.
3. Executar suas atividades de modo a contribuir para o
alcance das metas e diretrizes definidas pela Direção da unidade
contratante.
II - DO SALÁRIO
1. O Salário mensal inicial em jornada completa de 40
(quarenta) horas semanais para a função em regime C.L.T. acima
referida é de R$ 1.001,05 (um mil e um reais e cinto centavos).
III - DAS INSCRIÇÕES
1. As inscrições serão realizadas via internet através do site:
www.famesp.org.br; no período de 06 à 15 de março de 2019.
2. Serão disponibilizados postos de Ajuda ao Candidato,
para acesso à internet e impressão do boleto bancário no Recursos Humanos da FAMESP (Botucatu), sito na Rodovia João Butignolli, s/nº, com entrada ao lado da Portaria Principal da FMB do
Campus Universitário da Unesp Distrito de Rubião Junior s/n.,
3. O candidato que não tiver acesso próprio à internet pode
também efetivar sua inscrição por meio de serviços públicos,
tais como o PROGRAMA ACESSA SÃO PAULO, que disponibiliza
postos (locais públicos para acesso à internet), em todas as regiões da cidade de São Paulo e em várias cidades do Estado. Esse
programa é completamente gratuito e permitido a todo cidadão.
4. 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
IV - DAS CONDIÇÕES DE INSCRIÇÃO E IMPEDIMENTOS
1. Para se inscrever o candidato deverá:
1.1. Preencher o formulário de inscrição, disponível no site
www.famesp.org.br:
1.2. Imprimir Boleto Bancário, referente a taxa de inscrição, no
valor de R$. 20,00 (vinte reais), para pagamento na Rede Bancária:
1.3. Efetuar o pagamento do Boleto (dentro do prazo de
vencimento 15/03/2019) na Rede Bancária. Após o pagamento do
Boleto Bancário, o candidato receberá (após 24 horas) um e-mail,
confirmando a sua inscrição juntamente com o seu número, para
acompanhamento de todos os atos do processo seletivo.
1.4. Acompanhar o andamento da Inscrição através do site:
www.famesp.org.br.
OBS: Só serão considerados inscritos os candidatos que
cumprirem os itens (1.1.; 1.2. e 1.3.), conforme descritos acima.
2. Ao preencher o formulário de inscrição disponibilizado na
internet, o candidato estará assumindo, sob as penas da lei, que
possui os demais documentos, abaixo discriminados, comprobatórios das condições exigidas:
Ser brasileiro;
Possuir 18 anos completos no ato da inscrição
Estar em dia com as obrigações eleitorais;
Estar em dia com as obrigações militares, se do sexo
masculino;
Escolaridade correspondente ao ensino Fundamental completo no ato da admissão;
Gozar de boa saúde física e mental;
Não possuir registro de antecedentes criminais, achando-se
no pleno exercício de seus direitos civis e políticos;
Conhecer e estar de acordo com as instruções do Processo
Seletivo.
OBSERVAÇÕES:
1. Não será concedida ISENÇÃO ou DEVOLUÇÃO de taxa
de inscrição.
2. Não serão recebidas inscrições por via postal.
3. As inscrições feitas com cheque ou depósito eletrônico somente serão consideradas efetivas após compensação dos mesmos.
4. A não apresentação dos documentos solicitados na data
da admissão ou a inexatidão das afirmativas e ou irregularidades de tais documentos implicarão no cancelamento da inscrição
e de todos os atos decorrentes do processo seletivo.
V - DAS PROVAS
O Processo Seletivo constará de:
1. PROVA ESCRITA, composta de 30 questões de múltipla
escolha, inéditas e/ou não inéditas, conforme programação abaixo:
Língua Portuguesa, referente ao ensino fundamental completo, abrangendo:
Interpretação de texto. Sinônimos e antônimos. Sentido
próprio e figurado das palavras. Pontuação.
Substantivo e adjetivo: flexão de gênero, número e grau.
Verbos: regulares, irregulares e auxiliares.
Emprego de pronomes. Preposições e conjunções: emprego
e sentido que imprimem às relações que estabelecem. Concordância verbal e nominal. Crase. Regência nominal e verbal.
Figuras de Linguagens.
Matemática referente ao ensino fundamental completo,
abrangendo:
Números inteiros: operações e propriedades. Números
racionais, representação fracionária e decimal. Razão e proporção. Porcentagem. Regra de três simples. Média aritmética
simples.
Sistema métrico: medidas de tempo, comprimento, superfície e capacidade. Noções de geometria.
Raciocínio lógico.
Conhecimentos Específicos
Noções básicas de manutenção geral e manutenção predial
Noções de Informática
Conhecimentos Gerais
Atualidades
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VI - DO CRITÉRIO DA SELEÇÃO
1. Prova Escrita ........................................ De 0 (zero) a 100
(cem) pontos
VII - DA EXECUÇÃO DA PROVA
PROVA ESCRITA
1. A Prova Escrita será realizada no dia 23 de março de
2019, às 09h00min, na Escola Estadual Prof. Christino Cabral, no
seguinte endereço: Rua Gerson França, 19-165 – Bauru-SP, com
duração máxima de 2 horas, e mínima de 40 minutos.
2. Os candidatos deverão comparecer ao local da prova 30
(trinta) minutos antes da hora marcada, munidos de:
- Comprovante de inscrição (boleto bancário devidamente
pago), número de inscrição e original de um dos documentos
de identidade com foto a seguir: RG., Carteira de Trabalho e
Previdência Social, Certificado Militar, CNH, etc.
Caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto nº 2 e
borracha.
Observação: Os documentos apresentados deverão estar
em perfeitas condições, de forma a permitir a identificação do
candidato com clareza. 3. Não será admitido na sala de provas
o candidato que se apresentar após o horário estabelecido para
o início das mesmas.
4. Durante as provas não serão permitidas consultas
bibliográficas ou de qualquer outra espécie, bem como o uso de
calculadora e de telefone celular.
5. O candidato não poderá se ausentar da sala de aplicação
das provas sem o acompanhamento do fiscal.
6. Será eliminado do Processo Seletivo o candidato que,
durante a realização da prova, for surpreendido comunicando-se
com outro candidato ou terceiro, verbalmente, por escrito ou por
qualquer outro meio ilícito de comunicação.
7. Não serão computadas questões não respondidas nem
questões que contenham: mais que uma resposta mesmo que
uma delas esteja correta, emenda ou rasura, ainda que legível.
8. Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo
alegado para justificar o atraso ou a ausência do candidato,
nem será permitida a realização de provas fora dos locais
previstos para a sua aplicação. O não comparecimento do
candidato a qualquer prova importará na sua eliminação do
Processo Seletivo.
VIII – DA CLASSIFICAÇÃO FINAL
1. Os candidatos habilitados serão classificados de acordo
com a nota obtida. A nota mínima para habilitação será de 50
(cinqüenta) pontos.
2. Em caso de igualdade de classificação, terá preferência
para admissão, sucessivamente, o candidato que:
- possuir maior idade.
IX – DA ADMISSÃO
Para a admissão, o candidato deverá apresentar:
1. Documentos relacionados no item IV.
OBS: A não apresentação dos documentos na data da
admissão, a inexatidão das afirmativas e/ou irregularidade de
tais documentos, implicarão em insubsistência da inscrição e de
todos os atos decorrentes do Processo Seletivo.
X - DISPOSIÇÕES FINAIS
1. Os candidatos poderão apresentar pedido de revisão de
notas atribuídas às provas, no prazo de 3 dias úteis, contados da
data da publicação dos resultados, em requerimento dirigido ao
Diretor Presidente da Fundação.
2. O prazo de validade deste Processo Seletivo de Pessoal
é de 6 (seis) meses, podendo ser prorrogado por igual período.
3. Em virtude do número de vagas, não se aplica ao presente Processo Seletivo de Pessoal os dispositivos da LC. 683/92.
4. A inscrição implicará no conhecimento das presentes
Instruções e no compromisso de aceitação das condições aqui
estabelecidas.
Botucatu, 26 de fevereiro de 2019.
Prof. Dr. Antonio Rugolo Jr.
- Diretor Presidente - FAMESP Edital N.º 011/2019 - FAMESP-RH
A Fundação para o Desenvolvimento Médico e Hospitalar,
torna público, para conhecimento dos interessados, que encontram-se abertas as inscrições para o processo seletivo de pessoal
para a função de MÉDICO CIRURGIÃO TORÁCICO, para preenchimento de 01 vaga no prazo de validade do referido Processo
Seletivo e ou quantas mais vierem a surgir, para provimento de
função em Regime C.L.T., em jornada de trabalho a ser definida
em conjunto com a Diretoria, para prestar serviços Médicos e
colaborar com Ensino no Hospital Estadual Bauru.
I – CONSIDERAÇÕES
1) - Os admitidos deverão exercer suas funções dentro dos
horários determinados pela Diretoria da FAMESP, podendo variar
em períodos diurno, noturno, misto ou na forma de revezamento,
durante toda a semana, inclusive sábados, domingos e feriados.
2) - Os admitidos poderão exercer atividades inerentes
à atuação do profissional nas Unidades Hospitalares, Extra
– Hospitalar, Ambulatoriais e Extra Ambulatoriais abrangidas
pela FAMESP.
3) - Executar suas atividades de modo a contribuir para
o alcance das metas e diretrizes definidas pela Direção da
FAMESP, bem como participação em comissões obrigatórias
institucionais.
II – DO SALÁRIO
1. O Salário inicial será de R$ 56,82 (cinquenta e seis reais
e oitenta e dois centavos) por hora. Também pode o profissional
médico, de acordo com sua especialidade, receber por plantão,
ambulatório, laudos de exame, exames realizados, cirurgias e
demais procedimentos, cargos de chefia de acordo com a tabela
de valores vigentes na fundação.
III - DAS INSCRIÇÕES
1. As inscrições serão realizadas via internet através do site:
www.famesp.org.br; no período de 06 a 15 de março de 2019.
2. O candidato que não tiver acesso próprio à internet pode
também efetivar sua inscrição por meio de serviços públicos,
tais como o PROGRAMA ACESSA SÃO PAULO, que disponibiliza
postos (locais públicos para acesso à internet), em todas as regiões da cidade de São Paulo e em várias cidades do Estado. Esse
programa é completamente gratuito e permitido a todo cidadão.
3. 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
IV - DAS CONDIÇÕES DE INSCRIÇÃO E IMPEDIMENTOS
1. Para se inscrever o candidato deverá:
1.1. Preencher o formulário de inscrição no site www.
famesp.org.br:
1.2. Imprimir Boleto Bancário, referente a taxa de inscrição,
no valor de R$. 100,00 (cem reais), para pagamento na Rede
Bancária:
1.3. Efetuar o pagamento do Boleto (dentro do prazo de
vencimento 15/03/2019) na Rede Bancária. Após o pagamento
do Boleto Bancário, o candidato receberá (após 24 horas) uma
correspondência eletrônica (e-mail), confirmando a sua inscrição
juntamente com o seu número, para acompanhamento de todos
os atos do processo seletivo.
OBS: Em caso de feriado ou evento que acarrete o fechamento de agências bancárias na localidade em que se encontra
o candidato, a taxa de inscrição deverá ser paga antecipadamente.
1.4. Acompanhar o andamento da Inscrição através do site:
www.famesp.org.br.
OBS: Só serão considerados inscritos os candidatos que
cumprirem os itens (1.1.; 1.2. e 1.3.) conforme descritos acima.
2. Ao preencher o formulário de inscrição através na internet, o candidato estará assumindo, sob as penas da lei, que
possui os demais documentos, abaixo discriminados, comprobatórios das condições exigidas:
- Possuir 18 anos completos no ato da inscrição;
- Ser brasileiro;
- Estar em dia com as obrigações eleitorais;

- Estar em dia com as obrigações militares, se do sexo
masculino;
- Gozar de boa saúde física e mental;
- Não possuir registro de antecedentes criminais, achando-se no pleno exercício de seus direitos civis e políticos;
3. Conhecer e estar de acordo com as instruções do Processo Seletivo.
OBSERVAÇÕES:
1. Não será concedida ISENÇÃO ou DEVOLUÇÃO de taxa
de inscrição.
2. Não serão recebidas inscrições por via postal.
3. As inscrições feitas com cheque ou depósito eletrônico somente serão consideradas efetivas após compensação dos mesmos.
4. A não apresentação dos documentos solicitados por
ocasião da admissão ou a inexatidão das afirmativas e ou
irregularidades de tais documentos implicarão no cancelamento
da inscrição e de todos os atos decorrentes do processo seletivo.
V – DA PROVA
O processo seletivo constará de:
1. Análise de Curriculum, conforme critérios definidos no
item “VI” abaixo
VI – DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO CURRICULUM
1. O Curriculum será avaliado, pela Comissão nomeada pelo
representante legal da Fundação, de 0 (zero) a 100 (cem) pontos,
levando em conta os seguintes critérios:
1.1 - Residência médica reconhecida pelo MEC, na área em
que concorre, 15 pontos;
1.2 - Título de especialista, pela Sociedade Brasileira da
Área, 15 pontos;
1.3 - Reciclagem, atualizações, estágios na área em que
concorre, com máximo de 10 pontos;
1.4 - Experiência Profissional na área em que concorre:
- Consultório – de 1 a 05 pontos;
- Clínicas – de 1 a 05 pontos;
- Hospitais – de 1 a 10 pontos.
1.5 Participação em Atividades Científicas (Encontros, Congressos, Simpósios, Cursos) na área em que concorre nos últimos
5 anos, sendo atribuído a cada atividade, 2 pontos, com máximo
de 10 pontos;
1.6 Conferências, Palestras e Aulas Proferidas, publicações
Científicas, Apresentações Científicas em Congressos (Tema
Livres e Pôsteres), na área em que concorre, nos últimos 5 anos,
sendo atribuído a todas atividades, o máximo de 10 pontos;
1.7 Mestrado ou Doutorado, sendo atribuído a esses títulos,
o máximo de 10 pontos;
1.8 Outros Títulos, a critério da banca, com máximo de 10
pontos.
Observações: Só serão aceitos currículos (documentados),
ou seja, com envio de todos os comprovantes citados e organizados conforme itens acima. Currículos enviados por outros meios
e sem a devida documentação não serão analisados, sendo
atribuída a nota (0) zero.
VII – DO ENVIO DO CURRÍCULO
1. O currículo devidamente documentado, ou seja, com
cópia de todos os itens citados deverá ser enviado através de
uma das seguintes formas:
1.1. Arquivo em PDF postado no ato da inscrição.
1.2. Entregue pessoalmente no Setor de Recursos Humanos
do Hospital Estadual Bauru, na Avenida Engenheiro Luiz Edmundo Carrijo Coube 1-100 - Núcleo Presidente Geisel, Bauru - SP,
17033-360, Bauru – SP, nos dias úteis do período de inscrição
das 08h00min às 12h00 e das 14h00min às 17h00min.
2. No caso de entrega pessoalmente o candidato receberá
documento comprobatório da entrega do currículo.
VIII – DA CLASSIFICAÇÃO FINAL
1. Os candidatos habilitados serão classificados de acordo
com a nota final obtida.
2. Em caso de igualdade de classificação, terá preferência
para admissão, sucessivamente, o candidato que:
2.1. tiver maior idade.
IX – DA ADMISSÃO
1. Para a admissão, o candidato deverá apresentar:
1.1. Certificado de conclusão de curso Superior em Medicina
Humana;
1.2. Documentos originais relacionados no ítem IV;
1.3. Documentação que comprove estar em dia com o CRM;
1.4. Documentação comprobatória de habilitação para atuação na área e/ou especialidade do processo seletivo;
1.5. Documentação original do curriculum vitae.
OBS: A não apresentação dos documentos na data da
admissão, a inexatidão das afirmativas e/ou irregularidade de
tais documentos, implicarão em insubsistência da inscrição e de
todos os atos decorrentes do Processo Seletivo.
X - DISPOSIÇÕES FINAIS
1. Os candidatos poderão apresentar pedido de revisão da
nota atribuída à prova, no prazo de 3 dias úteis, contados da
data da publicação dos resultados, em requerimento dirigido ao
Diretor Presidente da Fundação.
2. O prazo de validade deste Processo Seletivo será de 06
(seis) meses, podendo ser prorrogado por igual período.
3. Em virtude do número de vagas, não se aplica ao presente Processo Seletivo de Pessoal os dispositivos da LC. 683/92.
4. A inscrição implicará no conhecimento das presentes
Instruções e no compromisso de aceitação das condições aqui
estabelecidas.
Botucatu, 26 de fevereiro de 2019.
Prof. Dr. Antonio Rugolo Jr.
- Diretor Presidente
FAMESP
Edital 009/2019 – FAMESP – RH
A Fundação para o Desenvolvimento Médico e Hospitalar, torna público, para conhecimento dos interessados, que
encontram-se abertas as inscrições para o processo seletivo de
pessoal para a função NUTRICIONISTA, para preenchimento de
01 vaga no momento, e quantas mais vierem a surgir, no prazo
de validade do referido Processo Seletivo para provimento de
função em Regime C.L.T., em jornada de trabalho 40 (quarenta)
horas semanais, para prestar serviços nas unidades administradas pela FAMESP na cidade de Bauru - SP.
I – CONSIDERAÇÕES
1. Os admitidos deverão exercer suas funções dentro dos
horários determinados pela Diretoria do Serviço Contratante,
podendo variar em períodos diurno, noturno, misto ou na forma
de revezamento, durante toda a semana, inclusive sábados,
domingos e feriados.
2. Os admitidos poderão exercer atividades inerentes à
atuação do profissional nas diferentes áreas, hospitalar e extra-hospitalar.
3. Executar suas atividades de modo a contribuir para o
alcance das metas e diretrizes definidas pela Direção do Hospital
Contratante.
II - DO SALÁRIO
1. O Salário mensal inicial, em jornada completa de 40 (quarenta) horas semanais para a função acima referida, em regime
C.L.T., é de R$ R$ 2.359,58 (dois mil trezentos e cinquenta e
nove reais e cinquenta e oito centavos).
III - DAS INSCRIÇÕES
1. - As inscrições serão realizadas via internet através do site:
www.famesp.org.br; no período de 06 a 15 de março de 2019.
2. - Será disponibilizado posto de Ajuda ao Candidato, para
acesso à internet e impressão do boleto bancário no Recursos
Humanos da FAMESP (Botucatu), sito na Rodovia João Butignolli, s/nº, com entrada ao lado da Portaria Principal da FMB do
Campus Universitário da Unesp Distrito de Rubião Junior s/n.
3. - O candidato que não tiver acesso próprio à internet pode
também efetivar sua inscrição por meio de serviços públicos, tais
como o PROGRAMA ACESSA SÃO PAULO, que disponibiliza postos
(locais públicos para acesso à internet), em todas as regiões da
cidade de São Paulo e em várias cidades do Estado. Esse programa
é completamente gratuito e permitido a todo cidadão.
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4. - 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
IV- DAS CONDIÇÕES DE INSCRIÇÃO E IMPEDIMENTOS
1. Para se inscrever o candidato deverá:
1.1. Preencher o formulário de inscrição, disponível no site
www.famesp.org.br:
1.2. Imprimir Boleto Bancário, referente a taxa de inscrição,
no valor de R$ 80,00 (oitenta reais), para pagamento na Rede
Bancária:
1.3. Efetuar o pagamento do Boleto (dentro do prazo de
vencimento (15/03/2019) na Rede Bancária. Após o pagamento
do Boleto Bancário, o candidato receberá (após 24 horas) um
e-mail, confirmando a sua inscrição juntamente com o seu
número, para acompanhamento de todos os atos do processo
seletivo.
1.4. Acompanhar o andamento da Inscrição através do site:
www.famesp.org.br.
OBS: Só serão considerados inscritos os candidatos que
cumprirem os itens (1.1.; 1.2. e 1.3.), conforme descritos acima.
2. Ao preencher o formulário de inscrição disponibilizado na
internet, o candidato estará assumindo, sob as penas da lei, que
possui os demais documentos, abaixo discriminados, comprobatórios das condições exigidas:
Ser brasileiro;
Estar em dia com as obrigações eleitorais ;
Estar em dia com as obrigações militares, se do sexo
masculino;
Gozar de boa saúde física e mental;
Não possuir registro de antecedentes criminais, achando-se
no pleno exercício de seus direitos civis e políticos;
Possuir certificado de conclusão do Curso de Graduação em
Nutrição, (no ato da admissão);
Possuir registro no CRN (no ato da admissão)
Conhecer e estar de acordo com as instruções do Processo
Seletivo.
OBSERVAÇÕES:
1. Não será concedida ISENÇÃO ou DEVOLUÇÃO de taxa
de inscrição.
2. Não serão recebidas inscrições por via postal.
3. As inscrições feitas com cheque ou depósito eletrônico
somente serão consideradas efetivas após compensação dos
mesmos.
4. A não apresentação dos documentos solicitados por
ocasião da admissão ou a inexatidão das afirmativas e ou
irregularidades de tais documentos implicarão no cancelamento
da inscrição e de todos os atos decorrentes do processo seletivo.
V - DAS PROVAS
O Processo Seletivo constará de:
1. Prova Escrita: 30 questões de múltipla escolha, inéditas e/
ou não inéditas, abrangendo:
1. Logística de abastecimento SND/Custos;
2. Lactário;
3. Elaboração do cardápio;
4. Nutrição nas diversas etapas da vida;
5. Assistência nutricional nas patologias;
6. Grupo de alimentos e suas propriedades;
7. Dietas Hospitalares;
8. Nutrição aplicada;
9. Sistematização da Assistência de Nutrição;
10. Farmacologia Aplicada à Nutrição;
11. Microbiologia e Parasitologia aplicadas à Nutrição;
12. Noções de Informática.
2. PROVA PRÁTICA: demonstração prática de conhecimentos conforme programação abaixo:
Logística de abastecimento SND/Custos; - 20 pontos;
Lactário; - 05 pontos;
Elaboração do cardápio; - 20 pontos;
Nutrição nas diversas etapas da vida; - 10 pontos;
Assistência nutricional nas patologias; - 10 pontos;
Nutrição aplicada; - 05 pontos;
Sistematização da Assistência de Nutrição; - 20 pontos;
Farmacologia Aplicada à Nutrição; - 05 pontos;
Microbiologia e Parasitologia aplicadas à Nutrição - 05
pontos;
3. Análise de Curriculum:
O currículum documentado, obrigatoriamente entregue no
ato da Prova Prática, será analisado e pontuado considerando-se:
1. Cursos de Especialização e aprimoramento, NA ÁREA
PARA QUAL CONCORRE nos últimos 10 anos. Será atribuído 10
pontos, para cada Título, até o máximo de 30 pontos.
2. Cursos, congressos, jornadas, simpósios, encontros, NA
ÁREA PARA QUAL CONCORRE, nos últimos 5 anos. Será atribuído 01 ponto, para cada título; até o máximo de 25 pontos.
3. Publicações científicas NA ÁREA PARA QUAL CONCORRE,
em revistas especializadas, nos últimos 5 anos. Serão atribuídos
05 pontos, para cada Título até o máximo de 20 pontos.
4. Palestras, posters e aulas proferidas em eventos, NA
ÁREA PARA QUAL CONCORRE, nos últimos 5 anos. Será atribuído 01 ponto para cada Título, até o máximo de 15 pontos.
5. Outros títulos, a critério da banca, 10 pontos.
O currículo deverá ser elaborado de acordo com os critérios
de julgamento, agrupados em itens, conforme descrito acima.
Não serão aceitos currículos entregues posteriormente,
documentos originais, inclusão ou exclusão de documentos.
Somente serão considerados títulos os que estiverem devidamente documentados. A não entrega do curriculum determinará
nota zero neste item de avaliação.
VI – DO CRITÉRIO DA SELEÇÃO
1. Prova Escrita .................................Peso 6 – De 0 (zero) a
100 (cem) pontos;
2. Prova Prática Peso 3 – De 0 (zero) a 100 (cem) pontos;
3. Análise Curriculum ....................... Peso 1 – De 0 (zero) a
100 (cem) pontos.
VII - DA EXECUÇÃO DAS PROVAS
1. PROVA ESCRITA
A Prova Escrita será realizada no dia 23 de março de 2019
às 09h00min, na Escola Estadual Prof. Christino Cabral, Rua Gerson França, nº 19-165, Jardim Estoril - Bauru - SP, com duração
máxima de 2 horas, e mínima de 40 minutos.
1. Os candidatos deverão comparecer ao local da prova 30
(trinta) minutos antes da hora marcada, munidos de:
- Comprovante de inscrição (boleto bancário devidamente
pago), número de inscrição e original de um dos documentos
de identidade com foto a seguir: RG., Carteira de Trabalho e
Previdência Social, Certificado Militar, CNH, etc.
NOTA: Os documentos apresentados deverão estar em
perfeitas condições, de forma a permitir a identificação do
candidato com clareza.
- Caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto nº 2 e borracha.
2. Não será admitido na sala de provas o candidato que
se apresentar após o horário estabelecido para o início das
mesmas.
3. Durante a prova não serão permitidas consultas bibliográficas ou de qualquer outra espécie, bem como o uso de
calculadora e de telefone celular.
4. O candidato não poderá se ausentar da sala de aplicação
da prova sem o acompanhamento do fiscal.
5. Será eliminado do Processo Seletivo o candidato que,
durante a realização da prova, for surpreendido comunicando-se
com outro candidato ou terceiro, verbalmente, por escrito ou por
qualquer outro meio ilícito de comunicação.
6. Não serão computadas questões não respondidas nem
questões que contenham: mais que uma resposta mesmo que
uma delas esteja correta, emenda ou rasura, ainda que legível.
7. Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo
alegado para justificar o atraso ou a ausência do candidato,
nem será permitida a realização de provas fora dos locais
previstos para a sua aplicação. O não comparecimento do
candidato a qualquer prova importará na sua eliminação do
Processo Seletivo.

A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA garante a autenticidade deste documento
quando visualizado diretamente no portal www.imprensaoficial.com.br
quarta-feira, 27 de fevereiro de 2019 às 01:13:44.

quarta-feira, 27 de fevereiro de 2019
VIII – DA HABILITAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO PARA PROVA
PRÁTICA E ANÁLISE DE CURRICULUM
1) Serão habilitados para prova prática e análise curricular
os candidatos que obtiverem na prova escrita, nota maior ou
igual a 50,00 (cinqüenta) pontos.
2) Dos candidatos habilitados somente serão classificados para
prova prática e análise curricular os 20 (vinte) primeiros colocados.
3) Em caso de empate na vigésima colocação, todos os
candidatos com a mesma nota serão convocados para prova
prática e Análise Curricular.
4. No ato da prova prática os candidatos deverão entregar
seu curriculum para posterior análise da Banca Examinadora.
IX – DA CLASSIFICAÇÃO FINAL
1. Os candidatos habilitados serão classificados de acordo
com a nota final obtida. A média mínima para habilitação será
de 50 (cinqüenta) pontos. Sendo que o cálculo da média será
realizado da seguinte forma: (Prova Escrita x 6 + Prova Prática x
3 + Análise do Curriculum x 1) / 10.
2. Em caso de igualdade de classificação, terá preferência
para admissão, sucessivamente, o candidato que:
tiver maior idade.
X – DA ADMISSÃO
Para a admissão, o candidato deverá apresentar:
1. Documentos relacionados no ítem IV;
2. Documentos que comprovem estar em dia com as obrigações junto ao CRN;
OBS: A não apresentação dos documentos na data da
admissão, a inexatidão das afirmativas e/ou irregularidade de
tais documentos, implicarão em insubsistência da inscrição e de
todos os atos decorrentes do Processo Seletivo.
XI - DISPOSIÇÕES FINAIS
1. Os candidatos poderão apresentar pedido de revisão de
notas atribuídas às provas, no prazo de 3 dias úteis, contados da
data da publicação dos resultados, em requerimento dirigido ao
Diretor Presidente da Fundação.
2. O prazo de validade deste Processo Seletivo será de 06
(seis) meses, podendo ser prorrogado por igual período.
3. A admissão obedecerá a rigorosa ordem de classificação.
4. Em virtude do número de vagas, não se aplica ao presente Processo Seletivo de Pessoal os dispositivos da LC. 683/92.
5. A inscrição implicará no conhecimento das presentes
Instruções e no compromisso de aceitação das condições aqui
estabelecidas.
Botucatu, 26 de fevereiro de 2019.
Prof. Dr. Antonio Rugolo Jr.
- Diretor Presidente
FAMESP
Edital N.º 012/2019 - FAMESP-RH
A Fundação para o Desenvolvimento Médico e Hospitalar,
torna público, para conhecimento dos interessados, que encontram-se abertas as inscrições para o processo seletivo de pessoal
para a função de MÉDICO CIRURGIÃO GERAL, para preenchimento de 01 vaga no prazo de validade do referido Processo
Seletivo e ou quantas mais vierem a surgir, para provimento de
função em Regime C.L.T., em jornada de trabalho a ser definida
em conjunto com a Diretoria, para prestar serviços Médicos e
colaborar com Ensino no Hospital Estadual Bauru.
I – CONSIDERAÇÕES
1) - Os admitidos deverão exercer suas funções dentro dos
horários determinados pela Diretoria da FAMESP, podendo variar
em períodos diurno, noturno, misto ou na forma de revezamento,
durante toda a semana, inclusive sábados, domingos e feriados.
2) - Os admitidos poderão exercer atividades inerentes
à atuação do profissional nas Unidades Hospitalares, Extra
– Hospitalar, Ambulatoriais e Extra Ambulatoriais abrangidas
pela FAMESP.
3) - Executar suas atividades de modo a contribuir para o
alcance das metas e diretrizes definidas pela Direção da FAMESP,
bem como participação em comissões obrigatórias institucionais.
II – DO SALÁRIO
1. O Salário inicial será de R$ 56,82 (cinquenta e seis reais
e oitenta e dois centavos) por hora. Também pode o profissional
médico, de acordo com sua especialidade, receber por plantão,
ambulatório, laudos de exame, exames realizados, cirurgias e
demais procedimentos, cargos de chefia de acordo com a tabela
de valores vigentes na fundação.
III - DAS INSCRIÇÕES
1. As inscrições serão realizadas via internet através do site:
www.famesp.org.br; no período de 06 a 15 de março de 2019.
2. O candidato que não tiver acesso próprio à internet pode
também efetivar sua inscrição por meio de serviços públicos,
tais como o PROGRAMA ACESSA SÃO PAULO, que disponibiliza
postos (locais públicos para acesso à internet), em todas as regiões da cidade de São Paulo e em várias cidades do Estado. Esse
programa é completamente gratuito e permitido a todo cidadão.
3. 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
IV - DAS CONDIÇÕES DE INSCRIÇÃO E IMPEDIMENTOS
1. Para se inscrever o candidato deverá:
1.1. Preencher o formulário de inscrição no site www.
famesp.org.br:
1.2. Imprimir Boleto Bancário, referente a taxa de inscrição,
no valor de R$. 100,00 (cem reais), para pagamento na Rede
Bancária:
1.3. Efetuar o pagamento do Boleto (dentro do prazo de
vencimento 15/03/2019) na Rede Bancária. Após o pagamento
do Boleto Bancário, o candidato receberá (após 24 horas) uma
correspondência eletrônica (e-mail), confirmando a sua inscrição
juntamente com o seu número, para acompanhamento de todos
os atos do processo seletivo.
OBS: Em caso de feriado ou evento que acarrete o fechamento de agências bancárias na localidade em que se encontra o
candidato, a taxa de inscrição deverá ser paga antecipadamente.
1.4. Acompanhar o andamento da Inscrição através do site:
www.famesp.org.br.
OBS: Só serão considerados inscritos os candidatos que
cumprirem os itens (1.1.; 1.2. e 1.3.) conforme descritos acima.
2. Ao preencher o formulário de inscrição através na internet, o candidato estará assumindo, sob as penas da lei, que
possui os demais documentos, abaixo discriminados, comprobatórios das condições exigidas:
- Possuir 18 anos completos no ato da inscrição;
- Ser brasileiro;
- Estar em dia com as obrigações eleitorais;
- Estar em dia com as obrigações militares, se do sexo
masculino;
- Gozar de boa saúde física e mental;
- Não possuir registro de antecedentes criminais, achando-se no pleno exercício de seus direitos civis e políticos;
3. Conhecer e estar de acordo com as instruções do Processo Seletivo.
OBSERVAÇÕES:
1. Não será concedida ISENÇÃO ou DEVOLUÇÃO de taxa
de inscrição.
2. Não serão recebidas inscrições por via postal.
3. As inscrições feitas com cheque ou depósito eletrônico
somente serão consideradas efetivas após compensação dos
mesmos.
4. A não apresentação dos documentos solicitados por
ocasião da admissão ou a inexatidão das afirmativas e ou
irregularidades de tais documentos implicarão no cancelamento
da inscrição e de todos os atos decorrentes do processo seletivo.
V – DA PROVA
O processo seletivo constará de:
1. Análise de Curriculum, conforme critérios definidos no
item “VI” abaixo
VI – DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO CURRICULUM
1. O Curriculum será avaliado, pela Comissão nomeada pelo
representante legal da Fundação, de 0 (zero) a 100 (cem) pontos,
levando em conta os seguintes critérios:
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1.1 - Residência médica reconhecida pelo MEC, na área em
que concorre, 15 pontos;
1.2 - Título de especialista, pela Sociedade Brasileira da
Área, 15 pontos;
1.3 - Reciclagem, atualizações, estágios na área em que
concorre, com máximo de 10 pontos;
1.4 - Experiência Profissional na área em que concorre:
- Consultório – de 1 a 05 pontos;
- Clínicas – de 1 a 05 pontos;
- Hospitais – de 1 a 10 pontos.
1.5 Participação em Atividades Científicas (Encontros, Congressos, Simpósios, Cursos) na área em que concorre nos últimos
5 anos, sendo atribuído a cada atividade, 2 pontos, com máximo
de 10 pontos;
1.6 Conferências, Palestras e Aulas Proferidas, publicações
Científicas, Apresentações Científicas em Congressos (Tema
Livres e Pôsteres), na área em que concorre, nos últimos 5 anos,
sendo atribuído a todas atividades, o máximo de 10 pontos;
1.7 Mestrado ou Doutorado, sendo atribuído a esses títulos,
o máximo de 10 pontos;
1.8 Outros Títulos, a critério da banca, com máximo de 10
pontos.
Observações: Só serão aceitos currículos (documentados),
ou seja, com envio de todos os comprovantes citados e organizados conforme itens acima. Currículos enviados por outros meios
e sem a devida documentação não serão analisados, sendo
atribuída a nota (0) zero.
VII – DO ENVIO DO CURRÍCULO
1. O currículo devidamente documentado, ou seja, com
cópia de todos os itens citados deverá ser enviado através de
uma das seguintes formas:
1.1. Arquivo em PDF postado no ato da inscrição.
1.2. Entregue pessoalmente no Setor de Recursos Humanos
do Hospital Estadual Bauru, na Avenida Engenheiro Luiz Edmundo Carrijo Coube 1-100 - Núcleo Presidente Geisel, Bauru - SP,
17033-360, Bauru – SP, nos dias úteis do período de inscrição
das 08h00min às 12h00 e das 14h00min às 17h00min.
2. No caso de entrega pessoalmente o candidato receberá
documento comprobatório da entrega do currículo.
VIII – DA CLASSIFICAÇÃO FINAL
1. Os candidatos habilitados serão classificados de acordo
com a nota final obtida.
2. Em caso de igualdade de classificação, terá preferência
para admissão, sucessivamente, o candidato que:
2.1. tiver maior idade.
IX – DA ADMISSÃO
1. Para a admissão, o candidato deverá apresentar:
1.1. Certificado de conclusão de curso Superior em Medicina
Humana;
1.2. Documentos originais relacionados no ítem IV;
1.3. Documentação que comprove estar em dia com o CRM;
1.4. Documentação comprobatória de habilitação para atuação na área e/ou especialidade do processo seletivo;
1.5. Documentação original do curriculum vitae.
OBS: A não apresentação dos documentos na data da
admissão, a inexatidão das afirmativas e/ou irregularidade de
tais documentos, implicarão em insubsistência da inscrição e de
todos os atos decorrentes do Processo Seletivo.
X - DISPOSIÇÕES FINAIS
1. Os candidatos poderão apresentar pedido de revisão da
nota atribuída à prova, no prazo de 3 dias úteis, contados da
data da publicação dos resultados, em requerimento dirigido ao
Diretor Presidente da Fundação.
2. O prazo de validade deste Processo Seletivo será de 06
(seis) meses, podendo ser prorrogado por igual período.
3. Em virtude do número de vagas, não se aplica ao presente Processo Seletivo de Pessoal os dispositivos da LC. 683/92.
4. A inscrição implicará no conhecimento das presentes
Instruções e no compromisso de aceitação das condições aqui
estabelecidas.
Botucatu, 26 de fevereiro de 2019.
Prof. Dr. Antonio Rugolo Jr.
- Diretor Presidente
FAMESP
Edital N.º 008/2019 - FAMESP-RH
A Fundação para o Desenvolvimento Médico e Hospitalar, torna público, para conhecimento dos interessados, que
encontram-se abertas as inscrições para o processo seletivo
de pessoal para a função de ANALISTA DE SISTEMAS JUNIOR
(ÁREA DESENVOLVIMENTO), para preenchimento de 01 vaga
no prazo de validade do referido Processo Seletivo e ou quantas
mais vierem a surgir, para provimento de função em Regime
C.L.T., em jornada de trabalho de 40 (quarenta horas semanais),
para prestar serviços em todas as Unidades Administradas pela
Fundação na cidade de Bauru.
I – CONSIDERAÇÕES
1) - Os admitidos deverão exercer suas funções dentro dos
horários determinados pela Diretoria da FAMESP, podendo variar
em períodos diurno, noturno, misto ou na forma de revezamento,
durante toda a semana, inclusive sábados, domingos e feriados.
2) - Os admitidos poderão exercer atividades inerentes
à atuação do profissional nas diferentes áreas, hospitalares e
extra-hospitalares, ambulatoriais e extra-ambulatoriais.
3) - Executar suas atividades de modo a contribuir para o
alcance das metas e diretrizes definidas pela Direção da FAMESP.
II – DO SALÁRIO
O Salário inicial será de R$ 3.155,74 (três mil cento cinquenta e cinco reais e setenta e quatro centavos) para uma carga
horária de 40 (quarenta) horas semanais.
III - DAS INSCRIÇÕES
1) - As inscrições serão realizadas via internet através do site:
www.famesp.org.br; no período de 06 a 15 de março de 2019.
2) - Serão disponibilizados postos de Ajuda ao Candidato,
para acesso à internet e impressão do boleto bancário no Recursos Humanos da FAMESP (Botucatu), sito na Rodovia João Butignolli, s/nº, com entrada ao lado da Portaria Principal da FMB do
Campus Universitário da Unesp Distrito de Rubião Junior s/n, e
no Hospital Estadual de Bauru, à Avenida Luiz Edmundo Carrijo
Coube, 1-100, Bauru.S.P.
3) - O candidato que não tiver acesso próprio à internet
pode também efetivar sua inscrição por meio de serviços
públicos, tais como o PROGRAMA ACESSA SÃO PAULO, que
disponibiliza postos (locais públicos para acesso à internet), em
todas as regiões da cidade de São Paulo e em várias cidades do
Estado. Esse programa é completamente gratuito e permitido a
todo cidadão.
4) - 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
IV - DAS CONDIÇÕES DE INSCRIÇÃO E IMPEDIMENTOS
1) - Para se inscrever o candidato deverá:
1.1. Preencher o formulário de inscrição, disponível no site
www.famesp.org.br:
1.2. Imprimir Boleto Bancário, referente a taxa de inscrição,
no valor de R$. 100,00 (cem reais), para pagamento na Rede
Bancária:
1.3. Efetuar o pagamento do Boleto (dentro do prazo de
vencimento 15/03/2019) na Rede Bancária. Após o pagamento
do Boleto Bancário, o candidato receberá (após 24 horas) um
e-mail, confirmando a sua inscrição juntamente com o seu
número, para acompanhamento de todos os atos do processo
seletivo.
OBS: Em caso de feriado ou evento que acarrete o fechamento de agências bancárias na localidade em que se encontra o
candidato, a taxa de inscrição deverá ser paga antecipadamente.
1.4. Acompanhar o andamento da Inscrição através do site:
www.famesp.org.br.
OBS: Só serão considerados inscritos os candidatos que
cumprirem os itens (1.1.; 1.2. e 1.3.) conforme descritos acima.

2) - Ao preencher o formulário de inscrição disponibilizado
na internet, o candidato estará assumindo, sob as penas da lei,
que possui os demais documentos, abaixo discriminados, comprobatórios das condições exigidas:
- Possuir Certificado de conclusão de curso Superior (Curso
Superior na Área de Informática ou Computação reconhecida
pelo MEC ou Curso Superior em qualquer área de formação
reconhecido pelo MEC, com Especialização na área de Informática, possuindo carga horária mínima de 360 horas).
- Ser brasileiro;
- Estar em dia com as obrigações eleitorais;
- Estar em dia com as obrigações militares, se do sexo
masculino;
- Gozar de boa saúde física e mental;
- Não possuir registro de antecedentes criminais, achando-se no pleno exercício de seus direitos civis e políticos;
- Conhecer e estar de acordo com as instruções do Processo Seletivo.
OBSERVAÇÕES:
1) - Não será concedida ISENÇÃO ou DEVOLUÇÃO de taxa
de inscrição.
2) - Não serão recebidas inscrições por via postal.
3) - As inscrições feitas com cheque ou depósito eletrônico
somente serão consideradas efetivas após compensação dos
mesmos.
4) - A não apresentação dos documentos solicitados por
ocasião da admissão ou a inexatidão das afirmativas e ou
irregularidades de tais documentos implicarão no cancelamento
da inscrição e de todos os atos decorrentes do processo seletivo.
V - DAS PROVAS
O Processo Seletivo constará de:
1. PROVA ESCRITA composta de 30 questões de múltipla
escolha, inéditas e/ou não inéditas, conforme programação abaixo:
1) Linguagem SQL
• - comandos para manipulação de dados (select, insert,
update, delete, truncate);
• - estruturas de decisão em comandos PL/SQL de manipulação de dados (case when...else...end, decode);
• - comandos para processamento de transações em banco
de dados Oracle (Commit, Rollback, Savepoint);
• - comandos para manipulação de estruturas (objetos Oracle: “tables”, “views”, “sequences”, “constraints”,
"synonyms", "database links", etc.);
• - funções agregadas e de conversão e agrupamento de dados;
• - Lógica de programação: sequences; if-then-elsif/else;
for, loop e while.
• - PL/SQL: criação e manutenção de procedimentos armazenados: functions, procedures, packages e triggers;
• - cursores e tratamento de exceções;
• - projeto lógico de modelagem de dados;
• - modelo entidade relacionamento;
• - normalização.
2) Noções da Arquitetura Oracle:
• - Instância;
• - “Redo / log files”;
• - “Archives”; e
• - “Traces”.
• - “tablespaces”; “dblinks”;
• - índices;
• - ”locks” e “waits”;
• - controle de acesso;
• - movimentação e reorganização de dados e índices;
• - ajustes de desempenho; e
• - planejamento de capacidade.
3) Linguagem de Programação
• - Asp.Net;
• - PHP.
2. PROVA PRÁTICA:
1) Linguagem SQL - 40
2) Linguagem de Programação - 60
Aplicação prática dos conhecimentos teóricos extraídos
da programação da Prova Escrita conforme pontuação e
descrição acima.
VI – DO CRITÉRIO DA SELEÇÃO
1. Prova Escrita.........................................................Peso 6
(De 0 a 100 pontos)
2. Prova Prática........................................................ Peso 4
(De 0 a 100 pontos)
VII - DA EXECUÇÃO DAS PROVAS
PROVA ESCRITA
1. A Prova Escrita será realizada no dia 23 de março de
2019, às 09h00min, na Escola Estadual Prof. Christino Cabral, no
seguinte endereço: Rua Gerson França, 19-165 – Bauru-SP, com
duração máxima de 2 horas, e mínima de 40 minutos.
2. Os candidatos deverão comparecer ao local da prova 30
(trinta) minutos antes da hora marcada, munidos de:
2.1) - Comprovante de inscrição (devidamente pago), número de inscrição e original de um dos documentos de identidade
com foto a seguir: RG., Carteira de Trabalho e Previdência Social,
Certificado Militar, CNH, etc.
NOTA: Os documentos apresentados deverão estar em
perfeitas condições, de forma a permitir a identificação do
candidato, com clareza.
1) - Não será admitido na sala de provas o candidato que se
apresentar após o horário estabelecido para o início das mesmas.
2) - Durante as provas não serão permitidas consultas
bibliográficas ou de qualquer outra espécie, bem como o uso de
calculadora e de telefone celular.
3) - O candidato não poderá se ausentar da sala de aplicação das provas sem o acompanhamento do fiscal.
4) - Será eliminado do Processo Seletivo o candidato que,
durante a realização da prova, for surpreendido comunicando-se
com outro candidato ou terceiro, verbalmente, por escrito ou por
qualquer outro meio ilícito de comunicação.
5) - Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo
alegado para justificar o atraso ou a ausência do candidato, nem
será permitida a realização de provas fora dos locais previstos
para a sua aplicação.
6) - O não comparecimento do candidato a qualquer prova
importará na sua eliminação do Processo Seletivo.
VIII - DA HABILITAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO PARA PROVA
PRÁTICA
1. Serão habilitados para prova prática os candidatos que
obtiverem na prova escrita, nota maior ou igual a 50,00 (cinquenta) pontos.
2. Serão convocados para prova prática os 10 (dez) primeiros candidatos habilitados na prova escrita. Em caso de empate
na décima colocação, todos os candidatos com a mesma nota
serão convocados.
3. A data, o local e a hora da prova prática serão divulgados
juntamente com o resultado da prova escrita. O resultado será
disponibilizado nos postos de inscrição, no DOE (Diário Oficial
do Estado de São Paulo), e em nosso site: www.famesp.org.br
IX – DA CLASSIFICAÇÃO FINAL
1. Os candidatos habilitados serão classificados de acordo
com a média final obtida. A Média mínima para habilitação será
de 50 (cinquenta) pontos. Sendo que a média final será calculada da seguinte forma: (Prova Escrita x 6 + Prova Prática x 4) / 10.
2. Em caso de igualdade de classificação, terá preferência
para admissão, sucessivamente, o candidato que:
tiver maior idade.
X – DA ADMISSÃO
Para a admissão, o candidato deverá apresentar:
1) - Documentos relacionados no item IV;
OBS: A não apresentação dos documentos na data da
admissão, a inexatidão das afirmativas e/ou irregularidade de
tais documentos, implicarão em insubsistência da inscrição e de
todos os atos decorrentes do Processo Seletivo.
XI - DISPOSIÇÕES FINAIS

São Paulo, 129 (40) – 225
1) - Os candidatos poderão apresentar pedido de revisão de
notas atribuídas às provas, no prazo de 3 dias úteis, contados da
data da publicação dos resultados, em requerimento dirigido ao
Diretor Presidente da Fundação.
2) - O prazo de validade deste Processo Seletivo será de 06
(seis) meses, podendo ser prorrogado por igual período.
3) - Em virtude do número de vagas, não se aplica ao presente Processo Seletivo de Pessoal os dispositivos da LC. 683/92.
4) - A inscrição implicará no conhecimento das presentes
Instruções e no compromisso de aceitação das condições aqui
estabelecidas.
Botucatu, 26 de fevereiro de 2019.
Prof. Dr. Antonio Rugolo Jr.
- Diretor Presidente
FAMESP
Edital 004/2019 – FAMESP – RH
A Fundação para o Desenvolvimento Médico e Hospitalar,
torna público, para conhecimento dos interessados, que encontram-se abertas as inscrições para o processo seletivo de pessoal
para a função de PORTEIRO, para preenchimento de 01 vaga, no
momento, e quantas mais vierem a surgir, no prazo de validade
do referido Processo Seletivo, para provimento de função em
Regime C.L.T., em jornada de trabalho 36 (trinta e seis) horas
semanais para prestar serviços nas Unidades Administradas pela
FAMESP na cidade de Bauru - SP.
I – CONSIDERAÇÕES
1) - Os admitidos deverão exercer suas funções dentro dos
horários determinados pela unidade contratante, podendo variar
em períodos diurno, noturno, misto ou na forma de revezamento,
durante toda a semana, inclusive sábados, domingos e feriados.
2) - Os admitidos poderão exercer atividades inerentes à
atuação do profissional nas diferentes áreas, hospitalar e extra-hospitalar.
3) - Executar suas atividades de modo a contribuir para o
alcance das metas e diretrizes definidas pela unidade contratante.
II - DO SALÁRIO
O Salário mensal inicial, em jornada completa de 36 (trinta
e seis) horas semanais para a função acima referida, em regime
C.L.T., é de R$ 957,94 (novecentos e cinquenta e sete reais e
noventa e quatro centavos)
III - DAS INSCRIÇÕES
1) - As inscrições serão realizadas via internet através do site:
www.famesp.org.br; no período de 06 a 15 de março de 2019.
2) - Serão disponibilizados postos de Ajuda ao Candidato,
para acesso à internet e impressão do boleto bancário no Recursos Humanos da FAMESP (Botucatu), sito na Rodovia João Butignolli, s/nº, com entrada ao lado da Portaria Principal da FMB do
Campus Universitário da Unesp Distrito de Rubião Junior s/n.
3) - O candidato que não tiver acesso próprio à internet pode
também efetivar sua inscrição por meio de serviços públicos,
tais como o PROGRAMA ACESSA SÃO PAULO, que disponibiliza
postos (locais públicos para acesso à internet), em todas as regiões da cidade de São Paulo e em várias cidades do Estado. Esse
programa é completamente gratuito e permitido a todo cidadão.
4) - 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
IV - DAS CONDIÇÕES DE INSCRIÇÃO
1) - Para se inscrever o candidato deverá:
1.1. Preencher o formulário de inscrição, disponível no site
www.famesp.org.br:
1.2. Imprimir Boleto Bancário, referente a taxa de inscrição, no
valor de R$. 20,00 (vinte reais), para pagamento na Rede Bancária:
1.3. Efetuar o pagamento do Boleto (dentro do prazo de
vencimento (15/03/2019) na Rede Bancária. Após o pagamento do
Boleto Bancário, o candidato receberá correspondência eletrônica
(e-mail), confirmando a sua inscrição juntamente com o seu número, para acompanhamento de todos os atos do processo seletivo.
1.4. Acompanhar o andamento da Inscrição através do site:
www.famesp.org.br.
OBS: Só serão considerados inscritos os candidatos que
cumprirem os itens (1.1.; 1.2. e 1.3.), conforme descritos acima.
2) - Ao preencher o formulário de inscrição disponibilizado
na internet, o candidato estará assumindo, sob as penas da lei,
que possui os demais documentos, abaixo discriminados, comprobatórios das condições exigidas:
Ser brasileiro;
Possuir 18 anos completos no ato da inscrição
Possuir Escolaridade correspondente ao 1º grau (Ensino
Fundamental) Completo,
Estar em dia com as obrigações eleitorais;
Estar em dia com as obrigações militares, se do sexo
masculino;
Gozar de boa saúde física e mental;
Não possuir registro de antecedentes criminais, achando-se
no pleno exercício de seus direitos civis e políticos;
Conhecer e estar de acordo com as instruções do Processo
Seletivo.
OBSERVAÇÕES:
1) - Não será concedida ISENÇÃO ou DEVOLUÇÃO de taxa
de inscrição.
2) - Não serão recebidas inscrições por via postal.
3) - As inscrições feitas com cheque ou depósito eletrônico
somente serão consideradas efetivas após compensação dos mesmos.
4) - A não apresentação dos documentos solicitados por
ocasião da admissão ou a inexatidão das afirmativas e ou
irregularidades de tais documentos implicarão no cancelamento
da inscrição e de todos os atos decorrentes do processo seletivo,
bem como na perda dos direitos consequentes, sem prejuízo das
sanções penais aplicáveis à falsidade da declaração.
V - DAS PROVAS
O Processo Seletivo constará de:
1. Prova Escrita: 30 questões de múltipla escolha, inéditas e/
ou não inéditas, abrangendo:
PORTUGUÊS
Interpretação de texto
Ortografia Oficial
Concordâncias
Substântivos e Adjetivos
Flexão: gênero (masculino e feminino);
Flexão: número (singular e plural);
Sinônimos e Antônimos.
MATEMÁTICA
Regra de três simples;
Racíocinio lógico.
Operações com números inteiros e fracionários: adição,
subtração, multiplicação e divisão;
Problemas envolvendo as quatro operações;
Razão e proporção;
Porcentagem.
ATUALIDADES
CONHECIMENTOS GERAIS
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS INERENTES AO EXERCÍCIO
DA FUNÇÃO DE PORTEIRO.
- Controle de Acesso de Pessoas;
- Boas práticas de abordagem interpessoal;
- Preferências de atendimento;
- Atendimento telefônico;
- Conceitos básicos de segurança contra incêndio;
- SUS e Política Nacional de Humanização;
- Recepção de Pessoas;
- Encaminhamento de pessoas;
- Identificação de pessoas;
- Recepção de autoridades;
- Ética profissional.
- Noções de primeiros socorros.
- Noções de Informática.
NOÇOES DE INFORMÁTICA
Conceitos básicos de operação de microcomputadores;
Conceitos básicos de operação com arquivos em ambiente
DOS/Windows;
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Conceitos básicos para utilização do pacote MS-Office;
Conceitos de Internet;
Conceitos básicos e modos de utilização de tecnologias,
ferramentas, aplicativos e procedimentos associados a Internet;
Ferramentas e aplicativos comerciais de navegação, de
correio eletrônico, de grupos de discussão, de busca e pesquisa.
2. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA
- Composta por métodos e técnicas psicológicas de aplicação coletiva.
- Análise das Competências do candidato, aferindo se o
mesmo possui o perfil desejado ao exercício das atividades
inerentes ao cargo.
- O Perfil de Competências é constituído por um conjunto
de habilidades que permite ao profissional adaptar-se e apresentar desempenho positivo enquanto ocupante do cargo a
que concorre.
- Constituirá de um conjunto de procedimentos objetivos
e científicos para identificar aspectos psicológicos, de personalidade e inteligência, compatíveis com o perfil profissiográfico
para o cargo.
- As habilidades que compõem o Perfil de Competências
para o cargo: Trabalho em equipe; Foco em resultado; Flexibilidade, Organização; Motivação; Ética.
VI - CRITÉRIO DE SELEÇÃO DAS PROVAS
1. Prova Escrita ............................................................. - De
0 (zero) a 100 (cem) pontos - Eliminatória
2. Avaliação Psicológica (perfil de competência)........... Apto/Inapto - Eliminatória
VII - DA EXECUÇÃO DAS PROVAS
1. A Prova Escrita será realizada no dia 23 de março de 2019
às 09h00min, na Escola Estadual Christino Cabral, Rua Gerson
França, nº 19-165, Jardim Estoril - Bauru - SP, com duração
máxima de 2 horas, e mínima de 40 minutos.
2. Os candidatos deverão comparecer ao local da prova 30
(trinta) minutos antes da hora marcada, munidos de:
Comprovante de inscrição e original de um dos documentos
de identidade com foto a seguir: RG, Carteira de Trabalho e
Previdência Social, Certificado Militar, CNH, etc.
NOTA: Os documentos apresentados deverão estar em
perfeitas condições, de forma a permitir a identificação do
candidato com clareza.
2.2 Caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto nº 2 e
borracha.
3. Não será admitido na sala de provas o candidato que se
apresentar após o horário estabelecido para o início das mesmas.
4. Durante as provas não serão permitidas consultas
bibliográficas ou de qualquer outra espécie, bem como o uso
de telefone celular.
5. O candidato não poderá se ausentar da sala de aplicação
das provas sem o acompanhamento do fiscal.
6. Será eliminado do Processo Seletivo o candidato que,
durante a realização da prova, for surpreendido comunicando-se
com outro candidato ou terceiro, verbalmente, por escrito ou por
qualquer outro meio ilícito de comunicação.
7. Não serão computadas questões não respondidas nem
questões que contenham: mais que uma resposta mesmo que
uma delas esteja correta, emenda ou rasura, ainda que legível.
8. Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo
alegado para justificar o atraso ou a ausência do candidato,
nem será permitida a realização de provas fora dos locais
previstos para a sua aplicação. O não comparecimento do
candidato a qualquer prova importará na sua eliminação do
Processo Seletivo.
VIII - DA HABILITAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO PARA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA
1) A data, local e horário da realização da Avaliação Psicológica, serão divulgados juntamente com o resultado da Prova
Escrita. O resultado será disponibilizado nos postos de inscrição,
no DOE (Diário Oficial do Estado de São Paulo), e no seguinte
endereço eletrônico: www.famesp.org.br
2. Serão habilitados para Avaliação Psicológica os candidatos que obtiverem na prova escrita nota maior ou igual a 50,0.
3. Serão convocados para Avaliação Psicológica os 30 (trinta) primeiros candidatos habilitados na prova escrita. Em caso
de empate na trigésima colocação, todos os candidatos com a
mesma nota serão convocados.
IX – DA CLASSIFICAÇÃO FINAL
1) - Os candidatos habilitados serão classificados de acordo
com a média final obtida. A Média mínima para habilitação será
de 50 (cinqüenta) pontos.
2) - Em caso de igualdade de classificação, terá preferência
para admissão, sucessivamente, o candidato que:
- tiver maior idade.
X – DA ADMISSÃO
Para a admissão, o candidato deverá apresentar:
1. Documentos relacionados no ítem IV.
OBS: A não apresentação dos documentos na data da
admissão, a inexatidão das afirmativas e/ou irregularidades de
tais documentos, implicarão em insubsistência da inscrição e de
todos os atos decorrentes do Processo Seletivo.
XI - DISPOSIÇÕES FINAIS
1) - Os candidatos poderão apresentar pedido de revisão de
notas atribuídas às provas, no prazo de 3 dias úteis, contados da
data da publicação dos resultados, em requerimento dirigido ao
Diretor Presidente da Fundação.
2) - O prazo de validade deste Processo Seletivo de Pessoal
é de 06 (seis) meses, podendo ser prorrogado por igual período.
3) - Em virtude do número de vagas, não se aplica ao presente Processo Seletivo de Pessoal os dispositivos da LC. 683/92.
4) - A inscrição implicará no conhecimento das presentes Instruções e no compromisso de aceitação das condições aqui estabelecidas.
Botucatu, 26 de fevereiro de 2019.
Prof. Dr. Antonio Rugolo Jr.
Diretor Presidente
- FAMESP Edital N.º 014/2019 - FAMESP-RH
A Fundação para o Desenvolvimento Médico e Hospitalar,
torna público, para conhecimento dos interessados, que encontram-se abertas as inscrições para o processo seletivo de pessoal
para a função de MÉDICO CARDIOLOGISTA, para preenchimento
de 01 vaga no prazo de validade do referido Processo Seletivo
e ou quantas mais vierem a surgir, para provimento de função
em Regime C.L.T., em jornada de trabalho de 20 (vinte) horas
semanais, para prestar serviços médicos no Hospital das Clínicas
da Faculdade de Medicina de Botucatu e demais serviços de
saúde administrados pelo Hospital das Clínicas na cidade de
Botucatu - SP.
I – CONSIDERAÇÕES
1. Os admitidos deverão exercer suas funções dentro dos
horários determinados pela Diretoria do Hospital contratante,
podendo variar em períodos diurno, noturno, misto ou na forma
de revezamento, durante toda a semana, inclusive sábados,
domingos e feriados.
2. Os admitidos poderão exercer atividades inerentes à
atuação do profissional nas diferentes áreas, hospitalar e extra
hospitalar, ambulatoriais e extra ambulatoriais.
3. Executar suas atividades de modo a contribuir para
o alcance das metas e diretrizes definidas pela Direção do
Hospital.
II – DO SALÁRIO
1. O Salário inicial será de R$ 4.196,03 (quatro mil cento e
noventa e seis reais e três centavos) para uma carga horária de
20 (vinte) horas semanais.
III - DAS INSCRIÇÕES
1) - As inscrições serão realizadas via internet através do site:
www.famesp.org.br; no período de 06 a 15 de março de 2018.
2) - Serão disponibilizados postos de Ajuda ao Candidato,
para acesso à internet e impressão do boleto bancário no Recursos Humanos da FAMESP (Botucatu), sito na Rodovia João Butignolli, s/nº, com entrada ao lado da Portaria Principal da FMB do
Campus Universitário da Unesp Distrito de Rubião Junior s/n.,
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3) - O candidato que não tiver acesso próprio à internet
pode também efetivar sua inscrição por meio de serviços
públicos, tais como o PROGRAMA ACESSA SÃO PAULO, que
disponibiliza postos (locais públicos para acesso à internet), em
todas as regiões da cidade de São Paulo e em várias cidades do
Estado. Esse programa é completamente gratuito e permitido a
todo cidadão.
4) - 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
IV - DAS CONDIÇÕES DE INSCRIÇÃO E IMPEDIMENTOS
1) - Para se inscrever o candidato deverá:
1.1. Preencher o formulário de inscrição, disponível no site
www.famesp.org.br:
1.2. Imprimir Boleto Bancário, referente a taxa de inscrição,
no valor de R$. 100,00 (cem reais), para pagamento na Rede
Bancária:
1.3. Efetuar o pagamento do Boleto (dentro do prazo de
vencimento 15/03/2018) na Rede Bancária. Após o pagamento
do Boleto Bancário, o candidato receberá (após 24 horas) um
e-mail, confirmando a sua inscrição juntamente com o seu
número, para acompanhamento de todos os atos do processo
seletivo.
1.4. Acompanhar o andamento da Inscrição através do site:
www.famesp.org.br.
OBS: Só serão considerados inscritos os candidatos que
cumprirem os itens (1.1.; 1.2. e 1.3.) conforme descritos acima.
2) - Ao preencher o formulário de inscrição disponibilizado
na internet, o candidato estará assumindo, sob as penas da lei,
que possui os demais documentos, abaixo discriminados, comprobatórios das condições exigidas:
- Possuir Certificado de conclusão de curso Superior em
Medicina Humana;
- Possuir Residência Médica na área de Cardiologia em
serviço credenciado pelo MEC ou portador de Título de Especialista em Cardiologia.
- Ser brasileiro;
- Estar em dia com as obrigações eleitorais;
- Estar em dia com as obrigações militares, se do sexo
masculino;
- Gozar de boa saúde física e mental;
- Não possuir registro de antecedentes criminais, achando-se no pleno exercício de seus direitos civis e políticos;
- Conhecer e estar de acordo com as instruções do Processo Seletivo.
OBSERVAÇÕES:
1) - Não será concedida ISENÇÃO ou DEVOLUÇÃO de taxa
de inscrição.
2) - Não serão recebidas inscrições por via postal.
3) - As inscrições feitas com cheque ou depósito eletrônico
somente serão consideradas efetivas após compensação dos
mesmos.
4) - A não apresentação dos documentos solicitados por
ocasião da admissão ou a inexatidão das afirmativas e ou
irregularidades de tais documentos implicarão no cancelamento
da inscrição e de todos os atos decorrentes do processo seletivo.
V - DAS PROVAS
O Processo Seletivo constará de:
1. PROVA ESCRITA: composta de 20 questões de múltipla
escolha (inéditas e/ou não inéditas) e 2 questões dissertativas,
conforme programação abaixo:
Fisiologia cardiovascular
Semiologia cardiovascular
Exames complementares diagnósticos invasivos ou não
Farmacologia cardiovascular
Cardiopatias congênitas
Hipertensão arterial
Insuficiência cardíaca
Dislipidemia e aterosclerose
Doença coronariana aguda e crônica
Arritmias
Valvopatias
Doenças da aorta
Doenças pulmonares
Cardiopatia e gravidez
Miocardiopatias
Endocardite infecciosa e febre reumática
Procedimentos cirúrgicos ou percutâneos
Doenças sistêmicas e o coração
Emergências cardiovasculares
VI – DO CRITÉRIO DE SELEÇÃO
1. - Vinte questões de múltipla escolha....................... .........
.........................De 0 (zero) a 80 (oitenta) pontos
2. - Duas questões dissertativas.................................. .........
.........................De 0 (zero) a 20 (vinte) pontos
VII - DA EXECUÇÃO DA PROVA
1. A Prova Escrita será realizada no dia 21 de março de
2019, às 18h00min, no Campus Universitário da UNESP de
Rubião Jr., s/nº, Botucatu – SP, com duração máxima de 2 horas
e mínima de 40 minutos.
2. Os candidatos deverão comparecer (NA CENTRAL DE
SALAS DE AULAS AO LADO DO PRÉDIO NOVO DA DIRETORIA DA
FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU), 30 (trinta) minutos
antes da hora marcada, munidos de:
2.1) - Comprovante de inscrição (devidamente pago), número de inscrição e original de um dos documentos de identidade
com foto a seguir: RG., Carteira de Trabalho e Previdência Social,
Certificado Militar, CNH, etc.
NOTA: Os documentos apresentados deverão estar em
perfeitas condições, de forma a permitir a identificação do
candidato, com clareza.
3) - Não será admitido na sala de provas o candidato que
se apresentar após o horário estabelecido para o início das
mesmas.
4) - Durante as provas não serão permitidas consultas
bibliográficas ou de qualquer outra espécie, bem como o uso de
calculadora e de telefone celular.
5) - O candidato não poderá se ausentar da sala de aplicação das provas sem o acompanhamento do fiscal.
6) - Será eliminado do Processo Seletivo o candidato que,
durante a realização da prova, for surpreendido comunicando-se
com outro candidato ou terceiro, verbalmente, por escrito ou por
qualquer outro meio ilícito de comunicação.
7) - Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo
alegado para justificar o atraso ou a ausência do candidato, nem
será permitida a realização de provas fora dos locais previstos
para a sua aplicação.
8) - O não comparecimento do candidato a qualquer prova
importará na sua eliminação do Processo Seletivo.
IX – DA CLASSIFICAÇÃO FINAL
1) - Os candidatos habilitados serão classificados de acordo
com a média final obtida. A Média mínima para habilitação será
de 50 (cinqüenta) pontos.
2) - Em caso de igualdade de classificação, terá preferência
para admissão, sucessivamente, o candidato que:
- tiver maior idade.
X – DA ADMISSÃO
Para a admissão, o candidato deverá apresentar:
1) - Documentos relacionados no ítem IV;
2) - Apresentar documentação que comprove estar em dia
com o CRM;
OBS: A não apresentação dos documentos na data da
admissão, a inexatidão das afirmativas e/ou irregularidade de
tais documentos, implicarão em insubsistência da inscrição e de
todos os atos decorrentes do Processo Seletivo.
XI - DISPOSIÇÕES FINAIS
1) - Os candidatos poderão apresentar pedido de revisão de
notas atribuídas às provas, no prazo de 3 dias úteis, contados da
data da publicação dos resultados, em requerimento dirigido ao
Diretor Presidente da Fundação.

2) - O prazo de validade deste Processo Seletivo será de 06
(seis) meses, podendo ser prorrogado por igual período.
3) - Em virtude do número de vagas, não se aplica ao presente Processo Seletivo de Pessoal os dispositivos da LC. 683/92.
4) - A inscrição implicará no conhecimento das presentes
Instruções e no compromisso de aceitação das condições aqui
estabelecidas.
Botucatu, 26 de fevereiro de 2019.
Prof. Dr. Antonio Rugolo Jr.
Diretor Presidente
- FAMESP Edital N.º 013/2019 - FAMESP-RH
A Fundação para o Desenvolvimento Médico e Hospitalar, torna público, para conhecimento dos interessados, que
encontram-se abertas as inscrições para o processo seletivo de
pessoal para a função de MÉDICO UROLOGISTA, para preenchimento de 01 vaga no prazo de validade do referido Processo
Seletivo e ou quantas mais vierem a surgir, para provimento de
função em Regime C.L.T., em jornada de trabalho a ser definida
em conjunto com a Diretoria, para prestar serviços Médicos e
colaborar com Ensino no Hospital Estadual Bauru.
I – CONSIDERAÇÕES
1) - Os admitidos deverão exercer suas funções dentro dos
horários determinados pela Diretoria da FAMESP, podendo variar
em períodos diurno, noturno, misto ou na forma de revezamento,
durante toda a semana, inclusive sábados, domingos e feriados.
2) - Os admitidos poderão exercer atividades inerentes
à atuação do profissional nas Unidades Hospitalares, Extra
– Hospitalar, Ambulatoriais e Extra Ambulatoriais abrangidas
pela FAMESP.
3) - Executar suas atividades de modo a contribuir para
o alcance das metas e diretrizes definidas pela Direção da
FAMESP, bem como participação em comissões obrigatórias
institucionais.
II – DO SALÁRIO
1. O Salário inicial será de R$ 56,82 (cinquenta e seis reais
e oitenta e dois centavos) por hora. Também pode o profissional
médico, de acordo com sua especialidade, receber por plantão,
ambulatório, laudos de exame, exames realizados, cirurgias e
demais procedimentos, cargos de chefia de acordo com a tabela
de valores vigentes na fundação.
III - DAS INSCRIÇÕES
1. As inscrições serão realizadas via internet através do site:
www.famesp.org.br; no período de 06 a 15 de março de 2019.
2. O candidato que não tiver acesso próprio à internet pode
também efetivar sua inscrição por meio de serviços públicos,
tais como o PROGRAMA ACESSA SÃO PAULO, que disponibiliza
postos (locais públicos para acesso à internet), em todas as regiões da cidade de São Paulo e em várias cidades do Estado. Esse
programa é completamente gratuito e permitido a todo cidadão.
3. 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
IV - DAS CONDIÇÕES DE INSCRIÇÃO E IMPEDIMENTOS
1. Para se inscrever o candidato deverá:
1.1. Preencher o formulário de inscrição no site www.
famesp.org.br:
1.2. Imprimir Boleto Bancário, referente a taxa de inscrição, no
valor de R$. 100,00 (cem reais), para pagamento na Rede Bancária:
1.3. Efetuar o pagamento do Boleto (dentro do prazo de
vencimento 15/03/2019) na Rede Bancária. Após o pagamento
do Boleto Bancário, o candidato receberá (após 24 horas) uma
correspondência eletrônica (e-mail), confirmando a sua inscrição
juntamente com o seu número, para acompanhamento de todos
os atos do processo seletivo.
OBS: Em caso de feriado ou evento que acarrete o fechamento de agências bancárias na localidade em que se encontra o
candidato, a taxa de inscrição deverá ser paga antecipadamente.
1.4. Acompanhar o andamento da Inscrição através do site:
www.famesp.org.br.
OBS: Só serão considerados inscritos os candidatos que
cumprirem os itens (1.1.; 1.2. e 1.3.) conforme descritos acima.
2. Ao preencher o formulário de inscrição através na internet, o candidato estará assumindo, sob as penas da lei, que
possui os demais documentos, abaixo discriminados, comprobatórios das condições exigidas:
- Possuir 18 anos completos no ato da inscrição;
- Ser brasileiro;
- Estar em dia com as obrigações eleitorais;
- Estar em dia com as obrigações militares, se do sexo
masculino;
- Gozar de boa saúde física e mental;
- Não possuir registro de antecedentes criminais, achando-se no pleno exercício de seus direitos civis e políticos;
3. Conhecer e estar de acordo com as instruções do Processo Seletivo.
OBSERVAÇÕES:
1. Não será concedida ISENÇÃO ou DEVOLUÇÃO de taxa
de inscrição.
2. Não serão recebidas inscrições por via postal.
3. As inscrições feitas com cheque ou depósito eletrônico somente serão consideradas efetivas após compensação dos mesmos.
4. A não apresentação dos documentos solicitados por
ocasião da admissão ou a inexatidão das afirmativas e ou
irregularidades de tais documentos implicarão no cancelamento
da inscrição e de todos os atos decorrentes do processo seletivo.
V – DA PROVA
O processo seletivo constará de:
1. Análise de Curriculum, conforme critérios definidos no
item “VI” abaixo
VI – DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO CURRICULUM
1. O Curriculum será avaliado, pela Comissão nomeada pelo
representante legal da Fundação, de 0 (zero) a 100 (cem) pontos,
levando em conta os seguintes critérios:
1.1 - Residência médica reconhecida pelo MEC, na área em
que concorre, 15 pontos;
1.2 - Título de especialista, pela Sociedade Brasileira da
Área, 15 pontos;
1.3 - Reciclagem, atualizações, estágios na área em que
concorre, com máximo de 10 pontos;
1.4 - Experiência Profissional na área em que concorre:
- Consultório – de 1 a 05 pontos;
- Clínicas – de 1 a 05 pontos;
- Hospitais – de 1 a 10 pontos.
1.5 Participação em Atividades Científicas (Encontros, Congressos, Simpósios, Cursos) na área em que concorre nos últimos
5 anos, sendo atribuído a cada atividade, 2 pontos, com máximo
de 10 pontos;
1.6 Conferências, Palestras e Aulas Proferidas, publicações
Científicas, Apresentações Científicas em Congressos (Tema
Livres e Pôsteres), na área em que concorre, nos últimos 5 anos,
sendo atribuído a todas atividades, o máximo de 10 pontos;
1.7 Mestrado ou Doutorado, sendo atribuído a esses títulos,
o máximo de 10 pontos;
1.8 Outros Títulos, a critério da banca, com máximo de 10
pontos.
Observações: Só serão aceitos currículos (documentados),
ou seja, com envio de todos os comprovantes citados e organizados conforme itens acima. Currículos enviados por outros meios
e sem a devida documentação não serão analisados, sendo
atribuída a nota (0) zero.
VII – DO ENVIO DO CURRÍCULO
1. O currículo devidamente documentado, ou seja, com
cópia de todos os itens citados deverá ser enviado através de
uma das seguintes formas:
1.1. Arquivo em PDF postado no ato da inscrição.
1.2. Entregue pessoalmente no Setor de Recursos Humanos
do Hospital Estadual Bauru, na Avenida Engenheiro Luiz Edmundo Carrijo Coube 1-100 - Núcleo Presidente Geisel, Bauru - SP,
17033-360, Bauru – SP, nos dias úteis do período de inscrição
das 08h00min às 12h00 e das 14h00min às 17h00min.
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2. No caso de entrega pessoalmente o candidato receberá
documento comprobatório da entrega do currículo.
VIII – DA CLASSIFICAÇÃO FINAL
1. Os candidatos habilitados serão classificados de acordo
com a nota final obtida.
2. Em caso de igualdade de classificação, terá preferência
para admissão, sucessivamente, o candidato que:
2.1. tiver maior idade.
IX – DA ADMISSÃO
1. Para a admissão, o candidato deverá apresentar:
1.1. Certificado de conclusão de curso Superior em Medicina
Humana;
1.2. Documentos originais relacionados no ítem IV;
1.3. Documentação que comprove estar em dia com o CRM;
1.4. Documentação comprobatória de habilitação para atuação na área e/ou especialidade do processo seletivo;
1.5. Documentação original do curriculum vitae.
OBS: A não apresentação dos documentos na data da
admissão, a inexatidão das afirmativas e/ou irregularidade de
tais documentos, implicarão em insubsistência da inscrição e de
todos os atos decorrentes do Processo Seletivo.
X - DISPOSIÇÕES FINAIS
1. Os candidatos poderão apresentar pedido de revisão da
nota atribuída à prova, no prazo de 3 dias úteis, contados da
data da publicação dos resultados, em requerimento dirigido ao
Diretor Presidente da Fundação.
2. O prazo de validade deste Processo Seletivo será de 06
(seis) meses, podendo ser prorrogado por igual período.
3. Em virtude do número de vagas, não se aplica ao presente Processo Seletivo de Pessoal os dispositivos da LC. 683/92.
4. A inscrição implicará no conhecimento das presentes
Instruções e no compromisso de aceitação das condições aqui
estabelecidas.
Botucatu, 26 de fevereiro de 2019.
Prof. Dr. Antonio Rugolo Jr.
- Diretor Presidente
FAMESP
Edital 005/2019 – FAMESP – RH
A Fundação para o Desenvolvimento Médico e Hospitalar,
torna público, para conhecimento dos interessados, que encontram-se abertas as inscrições para o processo seletivo de pessoal
para a função TÉCNICO EM NUTRIÇÃO, para preenchimento de
01 vaga no momento, e quantas mais vierem a surgir, no prazo
de validade do referido Processo Seletivo para provimento de
função em Regime C.L.T., em jornada de trabalho 40 (quarenta)
horas semanais, para prestar serviços nas Unidades Administradas pela FAMESP na cidade de Bauru - SP.
I – CONSIDERAÇÕES
1. Os admitidos deverão exercer suas funções dentro dos
horários determinados pela Diretoria do Serviço Contratante,
podendo variar em períodos diurno, noturno, misto ou na forma
de revezamento, durante toda a semana, inclusive sábados,
domingos e feriados.
2. Os admitidos poderão exercer atividades inerentes à
atuação do profissional nas diferentes áreas, hospitalar e extra-hospitalar.
3. Executar suas atividades de modo a contribuir para o
alcance das metas e diretrizes definidas pela Direção do Hospital
Contratante.
II - DO SALÁRIO
1. O Salário mensal inicial, em jornada completa de 40
(quarenta) horas semanais para a função acima referida, em
regime C.L.T., é de R$ 1.207,93 (um mil, duzentos e sete reais e
noventa e três centavos).
III - DAS INSCRIÇÕES
1. - As inscrições serão realizadas via internet através do site:
www.famesp.org.br; no período de 06 a 15 de março de 2019.
2. - Será disponibilizado posto de Ajuda ao Candidato, para
acesso à internet e impressão do boleto bancário no Recursos
Humanos da FAMESP (Botucatu), sito na Rodovia João Butignolli, s/nº, com entrada ao lado da Portaria Principal da FMB do
Campus Universitário da Unesp Distrito de Rubião Junior s/n.
3. - O candidato que não tiver acesso próprio à internet
pode também efetivar sua inscrição por meio de serviços
públicos, tais como o PROGRAMA ACESSA SÃO PAULO, que
disponibiliza postos (locais públicos para acesso à internet), em
todas as regiões da cidade de São Paulo e em várias cidades do
Estado. Esse programa é completamente gratuito e permitido a
todo cidadão.
4. - 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
IV- DAS CONDIÇÕES DE INSCRIÇÃO E IMPEDIMENTOS
1. Para se inscrever o candidato deverá:
1.1. Preencher o formulário de inscrição, disponível no site
www.famesp.org.br:
1.2. Imprimir Boleto Bancário, referente a taxa de inscrição,
no valor de R$ 35,00 (trinta e cinco reais), para pagamento na
Rede Bancária:
1.3. Efetuar o pagamento do Boleto (dentro do prazo de vencimento (15/03/2019) na Rede Bancária. Após o pagamento do
Boleto Bancário, o candidato receberá (após 24 horas) um e-mail,
confirmando a sua inscrição juntamente com o seu número, para
acompanhamento de todos os atos do processo seletivo.
1.4. Acompanhar o andamento da Inscrição através do site:
www.famesp.org.br.
OBS: Só serão considerados inscritos os candidatos que
cumprirem os itens (1.1.; 1.2. e 1.3.), conforme descritos acima.
2. Ao preencher o formulário de inscrição disponibilizado na
internet, o candidato estará assumindo, sob as penas da lei, que
possui os demais documentos, abaixo discriminados, comprobatórios das condições exigidas:
Ser brasileiro;
Estar em dia com as obrigações eleitorais ;
Estar em dia com as obrigações militares, se do sexo
masculino;
Gozar de boa saúde física e mental;
Não possuir registro de antecedentes criminais, achando-se
no pleno exercício de seus direitos civis e políticos;
Possuir 18 anos completos no ato da inscrição;
Possuir certificado de conclusão do Ensino Médio Completo,
no ato da admissão;
Possuir certificado de conclusão de Técnico em Nutrição, no
ato da admissão;
Possuir carteira do conselho de classe ativa;
Conhecer e estar de acordo com as instruções do Processo
Seletivo.
OBSERVAÇÕES:
1. Não será concedida ISENÇÃO ou DEVOLUÇÃO de taxa
de inscrição.
2. Não serão recebidas inscrições por via postal.
3. As inscrições feitas com cheque ou depósito eletrônico
somente serão consideradas efetivas após compensação dos
mesmos.
4. A não apresentação dos documentos solicitados por
ocasião da admissão ou a inexatidão das afirmativas e ou
irregularidades de tais documentos implicarão no cancelamento
da inscrição e de todos os atos decorrentes do processo seletivo.
V - DAS PROVAS
O Processo Seletivo constará de:
1. Prova Escrita: 30 questões de múltipla escolha, inéditas e/
ou não inéditas, abrangendo:
Língua Portuguesa referente ao ensino médio: Interpretação
de texto. Pontuação.
Classes de palavras: substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção: emprego e sentido
que imprimem às relações que estabelecem. Vozes verbais: ativa
e passiva. Colocação pronominal. Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal. Crase. Sinônimos, antônimos e
parônimos. Sentido próprio e figurado das palavras.
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Matemática referente ao ensino médio: Operações com
números reais. Mínimo múltiplo comum e máximo divisor
comum. Razão e proporção. Porcentagem. Regra de três simples
e composta. Média aritmética simples e ponderada. Juro simples.
Equação do 1.º e 2.º graus. Sistema de equações do 1.º
grau. Relação entre grandezas: tabelas e gráficos. Sistemas de
medidas usuais. Noções de geometria: forma, perímetro, área,
volume, ângulo, teorema de Pitágoras. Raciocínio lógico.
Conhecimentos específicos de Nutrição: Noções de Higiene;
Ética Profissional; Noções de Nutrição; Técnicas Dietéticas; Manipulação de Alimentos; Princípios de controle higiênico sanitário
(HACCP); Princípios de características organolépticas; Etapas de
processos de produção de refeições; Fundamentos sobre controles para evitar alterações nos alimentos; Fundamentos sobre
métodos e controles de esterilização, desinfecção de: alimentos,
utensílios, ambientes e equipamentos; Fundamentos sobre os
tipos de dietas, dietas especiais, suas características e tratamento
dietoterápico; Fundamentos de administração de serviços de
alimentação e nutrição, técnicas de gerenciamento de desenvolvimento de recursos humanos e do manual de boas práticas;
Fundamentos sobre características físico-químicas dos alimentos
Conceitos básicos de amamentação; Manipulação e controle físico-químico de leite humano cru ordenhado e pasteurizado.
NOÇOES DE INFORMÁTICA
Conceitos básicos de operação de microcomputadores;
Conceitos básicos de operação com arquivos em ambiente
Windows;
Conceitos básicos para utilização do pacote MS-Office;
Conceitos de Internet;
Conceitos básicos e modos de utilização de tecnologias,
ferramentas, aplicativos e procedimentos associados a Internet;
Ferramentas e aplicativos comerciais de navegação, de
correio eletrônico, de grupos de discussão, de busca e pesquisa.
2. Análise de Curriculum:
O currículum documentado, obrigatoriamente entregue no
ato da Prova Escrita, será analisado e pontuado considerando-se:
1. Cursos, congressos, jornadas, simpósios, encontros, NA
ÁREA PARA QUAL CONCORRE, nos últimos 5 anos. Será atribuído 02 pontos, para cada título; até o máximo de 30 pontos.
2. Publicações científicas NA ÁREA PARA QUAL CONCORRE,
em revistas especializadas, nos últimos 5 anos. Serão atribuídos
05 pontos, para cada Título até o máximo de 30 pontos.
3. Palestras, posters e aulas proferidas em eventos, NA
ÁREA PARA QUAL CONCORRE, nos últimos 5 anos. Será atribuído 02 pontos para cada Título, até o máximo de 30 pontos.
4. Outros títulos, a critério da banca, 10 pontos.
O currículo deverá ser elaborado de acordo com os critérios
de julgamento, agrupados em itens, conforme descrito acima.
Não serão aceitos currículos entregues posteriormente,
documentos originais, inclusão ou exclusão de documentos.
Somente serão considerados títulos os que estiverem devidamente documentados. A não entrega do curriculum determinará
nota zero neste item de avaliação.
VI – DO CRITÉRIO DA SELEÇÃO
1. Prova Escrita .................................Peso 9 (De 0 a 100
pontos) – Eliminatório
2. Análise Curriculum ....................... Peso 1 (De 0 a 100
pontos) – Classificatório
VII - DA EXECUÇÃO DAS PROVAS
1. PROVA ESCRITA
A Prova Escrita será realizada no dia 23 de março de 2019
às 09h00min, na Escola Estadual Prof. Christino Cabral, Rua Gerson França, nº 19-165, Jardim Estoril - Bauru - SP, com duração
máxima de 2 horas, e mínima de 40 minutos.
1. Os candidatos deverão comparecer ao local da prova 30
(trinta) minutos antes da hora marcada, munidos de:
- Comprovante de inscrição (boleto bancário devidamente
pago), número de inscrição e original de um dos documentos
de identidade com foto a seguir: RG., Carteira de Trabalho e
Previdência Social, Certificado Militar, CNH, etc.
NOTA: Os documentos apresentados deverão estar em
perfeitas condições, de forma a permitir a identificação do
candidato com clareza.
- Caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto nº 2 e borracha.
2. Não será admitido na sala de provas o candidato que
se apresentar após o horário estabelecido para o início das
mesmas.
3. Durante a prova não serão permitidas consultas bibliográficas ou de qualquer outra espécie, bem como o uso de
calculadora e de telefone celular.
4. O candidato não poderá se ausentar da sala de aplicação
da prova sem o acompanhamento do fiscal.
5. Será eliminado do Processo Seletivo o candidato que,
durante a realização da prova, for surpreendido comunicando-se
com outro candidato ou terceiro, verbalmente, por escrito ou por
qualquer outro meio ilícito de comunicação.
6. Não serão computadas questões não respondidas nem
questões que contenham: mais que uma resposta mesmo que
uma delas esteja correta, emenda ou rasura, ainda que legível.
7. Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo
alegado para justificar o atraso ou a ausência do candidato,
nem será permitida a realização de provas fora dos locais
previstos para a sua aplicação. O não comparecimento do
candidato a qualquer prova importará na sua eliminação do
Processo Seletivo.
VIII – DA HABILITAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO PARA ANÁLISE
DE CURRICULUM
1) Serão habilitados para prova análise curricular os candidatos que obtiverem na prova escrita, nota maior ou igual a
50,00 (cinqüenta) pontos.
2) Dos candidatos habilitados somente serão classificados
para análise curricular os 20 (vinte) primeiros colocados.
3) Em caso de empate na vigésima colocação, todos os candidatos com a mesma nota serão convocados para Análise Curricular.
4) No ato da prova escrita os candidatos deverão entregar
seu curriculum, devidamente documentado, para posterior análise da Banca Examinadora.
IX – DA CLASSIFICAÇÃO FINAL
1. Os candidatos habilitados serão classificados de acordo
com a nota final obtida. A média mínima para habilitação será
de 50 (cinqüenta) pontos. Sendo que o cálculo da média será
realizado da seguinte forma: (Prova Escrita x 9 + Análise do
Curriculum x 1) / 10.
2. Em caso de igualdade de classificação, terá preferência
para admissão, sucessivamente, o candidato que:
tiver maior idade.
X – DA ADMISSÃO
Para a admissão, o candidato deverá apresentar:
1. Documentos relacionados no ítem IV;
2. Documentos que comprovem estar em dia com as obrigações junto ao CRN;
OBS: A não apresentação dos documentos na data da
admissão, a inexatidão das afirmativas e/ou irregularidade de
tais documentos, implicarão em insubsistência da inscrição e de
todos os atos decorrentes do Processo Seletivo.
XI - DISPOSIÇÕES FINAIS
1. Os candidatos poderão apresentar pedido de revisão de
notas atribuídas às provas, no prazo de 3 dias úteis, contados da
data da publicação dos resultados, em requerimento dirigido ao
Diretor Presidente da Fundação.
2. O prazo de validade deste Processo Seletivo será de 06
(seis) meses, podendo ser prorrogado por igual período.
3. A admissão obedecerá a rigorosa ordem de classificação.
4. Em virtude do número de vagas, não se aplica ao presente Processo Seletivo de Pessoal os dispositivos da LC. 683/92.
5. A inscrição implicará no conhecimento das presentes
Instruções e no compromisso de aceitação das condições aqui
estabelecidas.
Botucatu, 26 de fevereiro de 2019.
Prof. Dr. Antonio Rugolo Jr.
Diretor Presidente - FAMESP -

Diário Oficial Poder Executivo - Seção I
Edital N.º 015/2019 - FAMESP-RH
A Fundação para o Desenvolvimento Médico e Hospitalar,
torna público, para conhecimento dos interessados, que encontram-se abertas as inscrições para o processo seletivo de pessoal
para a função de MÉDICO PSIQUIATRA, para preenchimento de 01
vaga no prazo de validade do referido Processo Seletivo e ou quantas mais vierem a surgir, para provimento de função em Regime
C.L.T., em jornada de trabalho de 20 (vinte) horas semanais, para
prestar serviços médicos no Hospital das Clínicas da Faculdade de
Medicina de Botucatu e demais serviços de saúde administrados
pelo Hospital das Clínicas na cidade de Botucatu - SP.
I – CONSIDERAÇÕES
1. Os admitidos deverão exercer suas funções dentro dos
horários determinados pela Diretoria do Hospital contratante,
podendo variar em períodos diurno, noturno, misto ou na forma
de revezamento, durante toda a semana, inclusive sábados,
domingos e feriados.
2. Os admitidos poderão exercer atividades inerentes à
atuação do profissional nas diferentes áreas, hospitalar e extra
hospitalar, ambulatoriais e extra ambulatoriais.
3. Executar suas atividades de modo a contribuir para o
alcance das metas e diretrizes definidas pela Direção do Hospital.
II – DO SALÁRIO
1. O Salário inicial será de R$ 4.196,03 (quatro mil cento e
noventa e seis reais e três centavos) para uma carga horária de
20 (vinte) horas semanais.
III - DAS INSCRIÇÕES
1) - As inscrições serão realizadas via internet através do site:
www.famesp.org.br; no período de 06 a 15 de março de 2019.
2) - Serão disponibilizados postos de Ajuda ao Candidato,
para acesso à internet e impressão do boleto bancário no Recursos Humanos da FAMESP (Botucatu), sito na Rodovia João Butignolli, s/nº, com entrada ao lado da Portaria Principal da FMB do
Campus Universitário da Unesp Distrito de Rubião Junior s/n.,
3) - O candidato que não tiver acesso próprio à internet
pode também efetivar sua inscrição por meio de serviços
públicos, tais como o PROGRAMA ACESSA SÃO PAULO, que
disponibiliza postos (locais públicos para acesso à internet), em
todas as regiões da cidade de São Paulo e em várias cidades do
Estado. Esse programa é completamente gratuito e permitido a
todo cidadão.
4) - 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
IV - DAS CONDIÇÕES DE INSCRIÇÃO E IMPEDIMENTOS
1) - Para se inscrever o candidato deverá:
1.1. Preencher o formulário de inscrição, disponível no site
www.famesp.org.br:
1.2. Imprimir Boleto Bancário, referente a taxa de inscrição,
no valor de R$. 100,00 (cem reais), para pagamento na Rede
Bancária:
1.3. Efetuar o pagamento do Boleto (dentro do prazo de
vencimento 15/03/2019) na Rede Bancária. Após o pagamento
do Boleto Bancário, o candidato receberá (após 24 horas) um
e-mail, confirmando a sua inscrição juntamente com o seu
número, para acompanhamento de todos os atos do processo
seletivo.
1.4. Acompanhar o andamento da Inscrição através do site:
www.famesp.org.br.
OBS: Só serão considerados inscritos os candidatos que
cumprirem os itens (1.1.; 1.2. e 1.3.) conforme descritos acima.
2) - Ao preencher o formulário de inscrição disponibilizado
na internet, o candidato estará assumindo, sob as penas da lei,
que possui os demais documentos, abaixo discriminados, comprobatórios das condições exigidas:
- Possuir Certificado de conclusão de curso Superior em
Medicina Humana;
- Possuir Certificado de Residência Médica em Psiquiatria
em serviço reconhecido pelo MEC;
- Ser brasileiro;
- Estar em dia com as obrigações eleitorais;
- Estar em dia com as obrigações militares, se do sexo
masculino;
- Gozar de boa saúde física e mental;
- Não possuir registro de antecedentes criminais, achando-se no pleno exercício de seus direitos civis e políticos;
- Conhecer e estar de acordo com as instruções do Processo Seletivo.
OBSERVAÇÕES:
1) - Não será concedida ISENÇÃO ou DEVOLUÇÃO de taxa
de inscrição.
2) - Não serão recebidas inscrições por via postal.
3) - As inscrições feitas com cheque ou depósito eletrônico
somente serão consideradas efetivas após compensação dos
mesmos.
4) - A não apresentação dos documentos solicitados por
ocasião da admissão ou a inexatidão das afirmativas e ou
irregularidades de tais documentos implicarão no cancelamento
da inscrição e de todos os atos decorrentes do processo seletivo.
V - DAS PROVAS
O Processo Seletivo constará de:
1. PROVA ESCRITA: composta de 05 questões de dissertativas (inéditas e/ou não inéditas), conforme programação abaixo:
Transtornos de ansiedade;
Transtorno do Humor;
Esquizofrenia;
Transtornos por uso de substâncias psicoativas;
Emergências psiquiátricas;
Psicofarmacologia.
VI – DO CRITÉRIO DE SELEÇÃO
1. Prova Escrita.........................................................De 0
(zero) a 100 (cem) pontos
VII - DA EXECUÇÃO DA PROVA
1. A Prova Escrita será realizada no dia 21 de março de
2019, às 18h00min, no Campus Universitário da UNESP de
Rubião Jr., s/nº, Botucatu – SP, com duração máxima de 2 horas
e mínima de 40 minutos.
2. Os candidatos deverão comparecer (NA CENTRAL DE
SALAS DE AULAS AO LADO DO PRÉDIO NOVO DA DIRETORIA DA
FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU), 30 (trinta) minutos
antes da hora marcada, munidos de:
2.1) - Comprovante de inscrição (devidamente pago), número de inscrição e original de um dos documentos de identidade
com foto a seguir: RG., Carteira de Trabalho e Previdência Social,
Certificado Militar, CNH, etc.
NOTA: Os documentos apresentados deverão estar em
perfeitas condições, de forma a permitir a identificação do
candidato, com clareza.
3) - Não será admitido na sala de provas o candidato que
se apresentar após o horário estabelecido para o início das
mesmas.
4) - Durante as provas não serão permitidas consultas
bibliográficas ou de qualquer outra espécie, bem como o uso de
calculadora e de telefone celular.
5) - O candidato não poderá se ausentar da sala de aplicação das provas sem o acompanhamento do fiscal.
6) - Será eliminado do Processo Seletivo o candidato que,
durante a realização da prova, for surpreendido comunicando-se
com outro candidato ou terceiro, verbalmente, por escrito ou por
qualquer outro meio ilícito de comunicação.
7) - Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo
alegado para justificar o atraso ou a ausência do candidato, nem
será permitida a realização de provas fora dos locais previstos
para a sua aplicação.
8) - O não comparecimento do candidato a qualquer prova
importará na sua eliminação do Processo Seletivo.
IX – DA CLASSIFICAÇÃO FINAL
1) - Os candidatos habilitados serão classificados de acordo
com a média final obtida. A Média mínima para habilitação será
de 50 (cinqüenta) pontos.

2) - Em caso de igualdade de classificação, terá preferência
para admissão, sucessivamente, o candidato que:
- tiver maior idade.
X – DA ADMISSÃO
Para a admissão, o candidato deverá apresentar:
1) - Documentos relacionados no ítem IV;
2) - Apresentar documentação que comprove estar em dia
com o CRM;
OBS: A não apresentação dos documentos na data da
admissão, a inexatidão das afirmativas e/ou irregularidade de
tais documentos, implicarão em insubsistência da inscrição e de
todos os atos decorrentes do Processo Seletivo.
XI - DISPOSIÇÕES FINAIS
1) - Os candidatos poderão apresentar pedido de revisão de
notas atribuídas às provas, no prazo de 3 dias úteis, contados da
data da publicação dos resultados, em requerimento dirigido ao
Diretor Presidente da Fundação.
2) - O prazo de validade deste Processo Seletivo será de 06
(seis) meses, podendo ser prorrogado por igual período.
3) - Em virtude do número de vagas, não se aplica ao presente Processo Seletivo de Pessoal os dispositivos da LC. 683/92.
4) - A inscrição implicará no conhecimento das presentes
Instruções e no compromisso de aceitação das condições aqui
estabelecidas.
Botucatu, 26 de fevereiro de 2019.
Prof. Dr. Antonio Rugolo Jr.
Diretor Presidente
- FAMESP Edital N.º 016/2019 - FAMESP-RH
A Fundação para o Desenvolvimento Médico e Hospitalar,
torna público, para conhecimento dos interessados, que encontram-se abertas as inscrições para o processo seletivo de pessoal
para a função de MÉDICO NEFROLOGISTA, para preenchimento de
01 vaga no prazo de validade do referido Processo Seletivo e ou
quantas mais vierem a surgir, para provimento de função em Regime C.L.T., em jornada de trabalho de 30 (trinta) horas semanais,
para prestar serviços médicos no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu e demais serviços de saúde administrados pelo Hospital das Clínicas na cidade de Botucatu - SP.
I – CONSIDERAÇÕES
1) - Os admitidos deverão exercer suas funções dentro dos
horários determinados pela Diretoria do Hospital contratante,
podendo variar em períodos diurno, noturno, misto ou na forma
de revezamento, durante toda a semana, inclusive sábados,
domingos e feriados.
2) - Os admitidos poderão exercer atividades inerentes à atuação do profissional nas diferentes áreas, hospitalar e extra-hospitalar.
3) - Executar suas atividades de modo a contribuir para o
alcance das metas e diretrizes definidas pela Direção do Hospital.
II – DO SALÁRIO
1. O Salário inicial será de R$ 6.294,05 (seis mil duzentos e
noventa e quatro reais e cinco centavos) para uma carga horária
de 30 (trinta) horas semanais.
III - DAS INSCRIÇÕES
1) - As inscrições serão realizadas via internet através do site:
www.famesp.org.br; no período de 06 a 15 de março de 2019.
2) - Serão disponibilizados postos de Ajuda ao Candidato,
para acesso à internet e impressão do boleto bancário no Recursos Humanos da FAMESP (Botucatu), sito na Rodovia João Butignolli, s/nº, com entrada ao lado da Portaria Principal da FMB do
Campus Universitário da Unesp Distrito de Rubião Junior s/n.,
3) - O candidato que não tiver acesso próprio à internet pode
também efetivar sua inscrição por meio de serviços públicos,
tais como o PROGRAMA ACESSA SÃO PAULO, que disponibiliza
postos (locais públicos para acesso à internet), em todas as regiões da cidade de São Paulo e em várias cidades do Estado. Esse
programa é completamente gratuito e permitido a todo cidadão.
4) - 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
IV - DAS CONDIÇÕES DE INSCRIÇÃO E IMPEDIMENTOS
1) - Para se inscrever o candidato deverá:
1.1. Preencher o formulário de inscrição, disponível no site
www.famesp.org.br:
1.2. Imprimir Boleto Bancário, referente a taxa de inscrição, no
valor de R$. 100,00 (cem reais), para pagamento na Rede Bancária:
1.3. Efetuar o pagamento do Boleto (dentro do prazo de
vencimento 15/03/2019) na Rede Bancária. Após o pagamento do
Boleto Bancário, o candidato receberá (após 24 horas) um e-mail,
confirmando a sua inscrição juntamente com o seu número, para
acompanhamento de todos os atos do processo seletivo.
1.4. Acompanhar o andamento da Inscrição através do site:
www.famesp.org.br.
OBS: Só serão considerados inscritos os candidatos que
cumprirem os itens (1.1.; 1.2. e 1.3.) conforme descritos acima.
2) - Ao preencher o formulário de inscrição disponibilizado
na internet, o candidato estará assumindo, sob as penas da lei,
que possui os demais documentos, abaixo discriminados, comprobatórios das condições exigidas:
- Possuir Certificado de conclusão de curso Superior em
Medicina Humana;
- Possuir Residência Médica na área de NEFROLOGIA em
serviço credenciado pelo MEC ou portador de Título de Especialista pela sociedade da especialidade.
- Ser brasileiro;
- Estar em dia com as obrigações eleitorais;
- Estar em dia com as obrigações militares, se do sexo
masculino;
- Gozar de boa saúde física e mental;
- Não possuir registro de antecedentes criminais, achando-se no pleno exercício de seus direitos civis e políticos;
- Conhecer e estar de acordo com as instruções do Processo Seletivo.
OBSERVAÇÕES:
1) - Não será concedida ISENÇÃO ou DEVOLUÇÃO de taxa
de inscrição.
2) - Não serão recebidas inscrições por via postal.
3) - As inscrições feitas com cheque ou depósito eletrônico
somente serão consideradas efetivas após compensação dos mesmos.
4) - A não apresentação dos documentos solicitados por
ocasião da admissão ou a inexatidão das afirmativas e ou
irregularidades de tais documentos implicarão no cancelamento
da inscrição e de todos os atos decorrentes do processo seletivo.
V - DAS PROVAS
O Processo Seletivo constará de:
1. PROVA ESCRITA: composta de 20 questões de múltipla
escolha (inéditas e/ou não inéditas), conforme programação abaixo:
1- - Hipertensão Arterial;
2- - Doença Renal Cônica;
3- - Lesão Renal Aguda;
4- - Glomerulonefrites;
5- - Diálise e Transplante.
VI – DO CRITÉRIO DE SELEÇÃO
1. Prova Escrita.........................................................De 0
(zero) a 100 (cem) pontos
VII - DA EXECUÇÃO DA PROVA
1. A Prova Escrita será realizada no dia 21 de março de
2019, às 18h00min, no Campus Universitário da UNESP de
Rubião Jr., s/nº, Botucatu – SP, com duração máxima de 2 horas.
2. Os candidatos deverão comparecer (NA CENTRAL DE
SALAS DE AULAS AO LADO DO PRÉDIO NOVO DA DIRETORIA DA
FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU), 30 (trinta) minutos
antes da hora marcada, munidos de:
2.1) - Comprovante de inscrição (devidamente pago), número de inscrição e original de um dos documentos de identidade
com foto a seguir: RG., Carteira de Trabalho e Previdência Social,
Certificado Militar, CNH, etc.
NOTA: Os documentos apresentados deverão estar em
perfeitas condições, de forma a permitir a identificação do
candidato, com clareza.

São Paulo, 129 (40) – 227
3) - Não será admitido na sala de provas o candidato que
se apresentar após o horário estabelecido para o início das
mesmas.
4) - Durante as provas não serão permitidas consultas
bibliográficas ou de qualquer outra espécie, bem como o uso de
calculadora e de telefone celular.
5) - O candidato não poderá se ausentar da sala de aplicação das provas sem o acompanhamento do fiscal.
6) - Será eliminado do Processo Seletivo o candidato que ,
durante a realização da prova, for surpreendido comunicando-se
com outro candidato ou terceiro, verbalmente, por escrito ou por
qualquer outro meio ilícito de comunicação.
7) - Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo
alegado para justificar o atraso ou a ausência do candidato, nem
será permitida a realização de provas fora dos locais previstos
para a sua aplicação.
8) - O não comparecimento do candidato a qualquer prova
importará na sua eliminação do Processo Seletivo.
IX – DA CLASSIFICAÇÃO FINAL
1) - Os candidatos habilitados serão classificados de acordo
com a média final obtida. A Média mínima para habilitação será
de 50 (cinqüenta) pontos.
2) - Em caso de igualdade de classificação, terá preferência
para admissão , sucessivamente, o candidato que:
- tiver maior idade.
X – DA ADMISSÃO
Para a admissão, o candidato deverá apresentar:
1) - Documentos relacionados no ítem IV;
2) - Apresentar documentação que comprove estar em dia
com o CRM;
OBS: A não apresentação dos documentos na data da
admissão, a inexatidão das afirmativas e/ou irregularidade de
tais documentos, implicarão em insubsistência da inscrição e de
todos os atos decorrentes do Processo Seletivo.
XI - DISPOSIÇÕES FINAIS
1) - Os candidatos poderão apresentar pedido de revisão de
notas atribuídas às provas, no prazo de 3 dias úteis, contados da
data da publicação dos resultados, em requerimento dirigido ao
Diretor Presidente da Fundação.
2) - O prazo de validade deste Processo Seletivo será de 06
(seis) meses, podendo ser prorrogado por igual período.
3) - Em virtude do número de vagas, não se aplica ao presente Processo Seletivo de Pessoal os dispositivos da LC. 683/92.
4) - A inscrição implicará no conhecimento das presentes
Instruções e no compromisso de aceitação das condições aqui
estabelecidas.
Botucatu, 26 de fevereiro de 2019.
Prof. Dr. Antonio Rugolo Jr.
Diretor Presidente
FAMESP
Edital N.º 003/2019-FAMESP-RH
A Fundação para o Desenvolvimento Médico e Hospitalar,
torna público, para conhecimento dos interessados, que encontram-se abertas as inscrições para o processo seletivo de pessoal
para a função de AUXILIAR DE COZINHA, para preenchimento de
01 vaga, no momento, e quantas mais vierem a surgir, no prazo
de validade do referido Processo Seletivo, para provimento de
função em Regime C.L.T., em jornada de trabalho 40 (quarenta)
horas semanais, para prestar serviços nas unidades administradas pela FAMESP na cidade de Bauru - SP.
I – CONSIDERAÇÕES
1. Os admitidos deverão exercer suas funções dentro dos
horários determinados pela Diretoria do Serviço Contratante,
podendo variar em períodos diurno, noturno, misto ou na forma
de revezamento, durante toda a semana, inclusive sábados,
domingos e feriados.
2. Os admitidos poderão exercer atividades inerentes à
atuação do profissional nas diferentes áreas, hospitalar e extra-hospitalar.
3. Executar suas atividades de modo a contribuir para o
alcance das metas e diretrizes definidas pela Direção do Hospital
Contratante.
II - DO SALÁRIO
1. O Salário mensal inicial, em jornada completa de 40
(quarenta) horas semanais para a função acima referida, em
regime C.L.T., é de R$ 1.034,01 (um mil trinta e quatro reais e
um centavo).
III - DAS INSCRIÇÕES
1. As inscrições serão realizadas via internet através do site:
www.famesp.org.br; no período de 06 a 15 de março de 2019.
2. Serão disponibilizados postos de Ajuda ao Candidato,
para acesso à internet e impressão do boleto bancário no Recursos Humanos da FAMESP (Botucatu), sito na Rodovia João Butignolli, s/nº, com entrada ao lado da Portaria Principal da FMB do
Campus Universitário da Unesp Distrito de Rubião Junior s/n.
3. O candidato que não tiver acesso próprio à internet pode
também efetivar sua inscrição por meio de serviços públicos,
tais como o PROGRAMA ACESSA SÃO PAULO, que disponibiliza
postos (locais públicos para acesso à internet), em todas as regiões da cidade de São Paulo e em várias cidades do Estado. Esse
programa é completamente gratuito e permitido a todo cidadão.
4. 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
IV - DAS CONDIÇÕES DE INSCRIÇÃO E IMPEDIMENTOS
1. Para se inscrever o candidato deverá:
1.1. Preencher o formulário de inscrição, disponível no site
www.famesp.org.br:
1.2. Imprimir Boleto Bancário, referente a taxa de inscrição,
no valor de R$ 20,00 (vinte reais), para pagamento na Rede
Bancária:
1.3. Efetuar o pagamento do Boleto (dentro do prazo de vencimento 15/03/2019) na Rede Bancária. Após o pagamento do
Boleto Bancário, o candidato receberá (após 24 horas) um e-mail,
confirmando a sua inscrição juntamente com o seu número, para
acompanhamento de todos os atos do processo seletivo.
1.4. Acompanhar o andamento da Inscrição através do site:
www.famesp.org.br.
OBS: Só serão considerados inscritos os candidatos que
cumprirem os itens (1.1.; 1.2. e 1.3.), conforme descritos acima.
2. Ao preencher o formulário de inscrição disponibilizado na
internet, o candidato estará assumindo, sob as penas da lei, que
possui os demais documentos, abaixo discriminados, comprobatórios das condições exigidas:
Ser brasileiro;
Estar em dia com as obrigações eleitorais;
Possuir 18 anos completos no ato da inscrição;
Estar em dia com as obrigações militares, se do sexo masculino;
Possuir:
Escolaridade correspondente ao ensino Fundamental Completo (8ª série), no ato da admissão,
3.Gozar de boa saúde física e mental;
4.Ter bons antecedentes criminais, achando-se no pleno
exercício de seus direitos civis e políticos;
5. Conhecer e estar de acordo com as instruções do Processo Seletivo.
OBSERVAÇÕES:
1. Não será concedida ISENÇÃO ou DEVOLUÇÃO de taxa
de inscrição.
2. Não serão recebidas inscrições por via postal.
3. As inscrições feitas com cheque ou depósito eletrônico somente serão consideradas efetivas após compensação dos mesmos.
4. A não apresentação dos documentos solicitados por
ocasião da admissão ou a inexatidão das afirmativas e ou
irregularidades de tais documentos implicarão no cancelamento
da inscrição e de todos os atos decorrentes do processo seletivo,
bem como na perda dos direitos conseqüentes, sem prejuízo das
sanções penais aplicáveis à falsidade da declaração.
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V - DAS PROVAS
O Processo Seletivo constará de:
1. PROVA ESCRITA, composta de 30 questões de múltipla
escolha, inéditas e/ou não inéditas conforme programação abaixo:
A. PORTUGUES
Pontuação; Crase; Interpretação de texto;
Ortografia Oficial: Conjugação de verbos usuais; Concordâncias; Emprego de pronomes; Formas de tratamento;
Substantivo e Adjetivo; Flexão: gênero (masculino e feminino); Flexão: número (singular e plural); Sinônimos e Antônimos.
B. MATEMÁTICA
Operações com números inteiros e fracionários: adição,
subtração, multiplicação e divisão;
Problemas envolvendo as quatro operações; Sistema métrico decimal; Razão e proporção;
Porcentagem; Regra de três simples; Média aritmética
simples;Relação entre grandezas; Noções de geometria; Racíocinio lógico.
C. CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
E.P.I. (Equipamento de Proteção Individual); Técnicas Dietéticas; Manipulação de Alimentos; Noções de Higiene; Ética
Profissional; Noções de Nutrição.
VI – DO CRITÉRIO DA SELEÇÃO
1. Prova Escrita ................................................ De 0 (zero)
a 100 (cem) pontos.
VII - DA EXECUÇÃO DAS PROVAS
A Prova Escrita será realizada no dia 23 de março de 2019
às 09h00min, na Escola Estadual Christino Cabral, Rua Gerson
França, nº 19-165, Jardim Estoril - Bauru - SP, com duração
máxima de 2 horas, e mínima de 40 minutos.
1.1. Os candidatos deverão comparecer ao local da prova 30
(trinta) minutos antes da hora marcada, munidos de:
- Comprovante de inscrição (boleto bancário devidamente
pago), número de inscrição e original de um dos documentos
de identidade com foto a seguir: RG., Carteira de Trabalho e
Previdência Social, Certificado Militar, CNH, etc.
NOTA: Os documentos apresentados deverão estar em
perfeitas condições, de forma a permitir a identificação do
candidato, com clareza.
- Caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto nº 2 e
borracha.
1.2. Não será admitido na sala de provas o candidato que
se apresentar após o horário estabelecido para o início das
mesmas.
1.3. Durante as provas não serão permitidas consultas
bibliográficas ou de qualquer outra espécie, bem como o uso de
calculadora e de telefone celular.
1.4. O candidato não poderá se ausentar da sala de aplicação das provas sem o acompanhamento do fiscal.
1.5. Será eliminado do Processo Seletivo o candidato que,
durante a realização da prova, for surpreendido comunicando-se
com outro candidato ou terceiro, verbalmente, por escrito ou por
qualquer outro meio ilícito de comunicação.
1.6. Não serão computadas questões não respondidas nem
questões que contenham: mais que uma resposta (mesmo que
uma delas esteja correta), emenda ou rasura, ainda que legível.
1.7. Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo
alegado para justificar o atraso ou a ausência do candidato, nem
será permitida a realização de provas fora dos locais previstos
para a sua aplicação.
1.8. O não comparecimento do candidato a qualquer prova
importará na sua eliminação do Processo Seletivo.
VIII – DA CLASSIFICAÇÃO FINAL
1. Os candidatos habilitados serão classificados de acordo
com a média final obtida. A Média mínima para habilitação será
de 50 (cinqüenta) pontos.
2. Em caso de igualdade de classificação, terá preferência
para admissão, sucessivamente, o candidato que:
tiver maior idade.
IX – DA ADMISSÃO
Para a admissão, o candidato deverá apresentar:
1. Documentos relacionados no ítem “IV”;
OBS: A não apresentação dos documentos na data da
admissão, a inexatidão das afirmativas e/ou irregularidade de
tais documentos, implicarão em insubsistência da inscrição e de
todos os atos decorrentes do Processo Seletivo.
X - DISPOSIÇÕES FINAIS
1. Os candidatos poderão apresentar pedido de revisão de
notas atribuídas às provas, no prazo de 3 dias úteis, contados da
data da publicação dos resultados, em requerimento dirigido ao
Diretor Presidente da Fundação.
2. O prazo de validade deste Processo Seletivo será de 06
(seis) meses, podendo ser prorrogado por igual período.
3. Em virtude do número de vagas, não se aplica ao presente Processo Seletivo de Pessoal os dispositivos da LC. 683/92.
4. A inscrição implicará no conhecimento das presentes
Instruções e no compromisso de aceitação das condições aqui
estabelecidas.
Botucatu, 26 de fevereiro de 2019.
Prof. Dr. Antonio Rugolo Jr.
- Diretor Presidente - FAMESP Edital N.º 006/2019 - FAMESP-RH
A Fundação para o Desenvolvimento Médico e Hospitalar,
torna público, para conhecimento dos interessados, que encontram-se abertas as inscrições para o processo seletivo de pessoal
para a função de MÉDICO RADIOLOGISTA, para preenchimento
de 01 vaga no prazo de validade do referido Processo Seletivo
e ou quantas mais vierem a surgir, para provimento de função
em Regime C.L.T., em jornada de trabalho de 12 (doze) horas
semanais, para prestar serviços médicos no Hospital das Clínicas
da Faculdade de Medicina de Botucatu e demais serviços de
saúde administrados pelo Hospital das Clínicas na cidade de
Botucatu - SP.
I – CONSIDERAÇÕES
1) - Os admitidos deverão exercer suas funções dentro dos
horários determinados pela Diretoria do Hospital contratante,
podendo variar em períodos diurno, noturno, misto ou na forma
de revezamento, durante toda a semana, inclusive sábados,
domingos e feriados.
2) - Os admitidos poderão exercer atividades inerentes à
atuação do profissional nas diferentes áreas, hospitalar e extra-hospitalar.
3) - Executar suas atividades de modo a contribuir para
o alcance das metas e diretrizes definidas pela Direção do
Hospital.
II – DO SALÁRIO
1. O Salário inicial será de R$ 2.517,62 (dois mil quinhentos
e dezessete reais e sessenta e dois centavos) para uma carga
horária de 12 (doze) horas semanais.
III - DAS INSCRIÇÕES
1) - As inscrições serão realizadas via internet através do site:
www.famesp.org.br; no período de 06 a 15 de março de 2019.
2) - Serão disponibilizados postos de Ajuda ao Candidato,
para acesso à internet e impressão do boleto bancário no Recursos Humanos da FAMESP (Botucatu), sito na Rodovia João Butignolli, s/nº, com entrada ao lado da Portaria Principal da FMB do
Campus Universitário da Unesp Distrito de Rubião Junior s/n.,
3) - O candidato que não tiver acesso próprio à internet pode
também efetivar sua inscrição por meio de serviços públicos,
tais como o PROGRAMA ACESSA SÃO PAULO, que disponibiliza
postos (locais públicos para acesso à internet), em todas as regiões da cidade de São Paulo e em várias cidades do Estado. Esse
programa é completamente gratuito e permitido a todo cidadão.
4) - 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
IV - DAS CONDIÇÕES DE INSCRIÇÃO E IMPEDIMENTOS
1) - Para se inscrever o candidato deverá:
1.1. Preencher o formulário de inscrição, disponível no site
www.famesp.org.br:
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1.2. Imprimir Boleto Bancário, referente a taxa de inscrição,
no valor de R$. 100,00 (cem reais), para pagamento na Rede
Bancária:
1.3. Efetuar o pagamento do Boleto (dentro do prazo de
vencimento 15/03/2019) na Rede Bancária. Após o pagamento do
Boleto Bancário, o candidato receberá (após 24 horas) um e-mail,
confirmando a sua inscrição juntamente com o seu número, para
acompanhamento de todos os atos do processo seletivo.
1.4. Acompanhar o andamento da Inscrição através do site:
www.famesp.org.br.
OBS: Só serão considerados inscritos os candidatos que
cumprirem os itens (1.1.; 1.2. e 1.3.) conforme descritos acima.
2) - Ao preencher o formulário de inscrição disponibilizado
na internet, o candidato estará assumindo, sob as penas da lei,
que possui os demais documentos, abaixo discriminados, comprobatórios das condições exigidas:
- Possuir Certificado de conclusão de curso Superior em
Medicina Humana;
- Possuir Residência Médica na área de Radiologia em serviço credenciado pelo MEC ou portador de Título de Especialista
pela sociedade da especialidade;
- Ser brasileiro;
- Estar em dia com as obrigações eleitorais;
- Estar em dia com as obrigações militares, se do sexo
masculino;
- Gozar de boa saúde física e mental;
- Não possuir registro de antecedentes criminais, achando-se no pleno exercício de seus direitos civis e políticos;
- Conhecer e estar de acordo com as instruções do Processo Seletivo.
OBSERVAÇÕES:
1) - Não será concedida ISENÇÃO ou DEVOLUÇÃO de taxa
de inscrição.
2) - Não serão recebidas inscrições por via postal.
3) - As inscrições feitas com cheque ou depósito eletrônico
somente serão consideradas efetivas após compensação dos mesmos.
4) - A não apresentação dos documentos solicitados por
ocasião da admissão ou a inexatidão das afirmativas e ou
irregularidades de tais documentos implicarão no cancelamento
da inscrição e de todos os atos decorrentes do processo seletivo.
V - DAS PROVAS
O Processo Seletivo constará de:
1. PROVA ESCRITA: composta de 20 questões assertivas
(inéditas e/ou não inéditas), conforme programação abaixo:
Física e efeitos biológicos das radiações
Técnicas radiológicas
Formação de imagem radiográfica e controle de qualidade
Proteção radiológica
Fundamentos da tomografia computadorizada e da ressonância magnética
Contrastes radiológicos
Imagenologia do tórax: Doenças pleuro – pulmonares;
Massas torácicas; Tórax nas emergências; Tórax em pediatria;
Alterações intersticiais, alveolares e mistas;
Imagenologia do aparelho digestivo: Métodos e patologias
mais comuns; Abdome agudo; Estudos contrastado; Aparelho
digestivo em pediatria
Imagenologia do aparelho urinário: Massas renais; Trauma
renal; Estudo contrastado; Aparelho urinário em pediatria
Imagenologia das lesões osteomuscular articulares; Doenças inflamatórias; Massas tumorais; Coluna vertebral; Crânio e
face (orbita e seios da face)
Primeiros socorros
Choque anafilático
Imagenologia do S.N.C., do T.C.E., do A.V.C. e do S.N.C. em
pediatria
Mamografia: Técnicas de posicionamento; Tumores benignos; Tumores malignos; Radiologia intervencionista
Densitometria óssea
Bases físicas da ultrassonografia
Ultrassonografia do abdome total, do tórax, do pescoço,
obstétrica e de partes moles
Noções básicas de Doppler
VI – DO CRITÉRIO DE SELEÇÃO
1. Prova Escrita.........................................................De 0
(zero) a 100 (cem) pontos
VII - DA EXECUÇÃO DA PROVA
1. A Prova Escrita será realizada no dia 21 de março de
2019, às 18h00min, no Campus Universitário da UNESP de
Rubião Jr., s/nº, Botucatu – SP, com duração máxima de 2 horas.
2. Os candidatos deverão comparecer (NA CENTRAL DE
SALAS DE AULAS AO LADO DO PRÉDIO NOVO DA DIRETORIA DA
FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU), 30 (trinta) minutos
antes da hora marcada, munidos de:
2.1) - Comprovante de inscrição (devidamente pago), número de inscrição e original de um dos documentos de identidade
com foto a seguir: RG., Carteira de Trabalho e Previdência Social,
Certificado Militar, CNH, etc.
NOTA: Os documentos apresentados deverão estar em
perfeitas condições, de forma a permitir a identificação do
candidato, com clareza.
3) - Não será admitido na sala de provas o candidato que se
apresentar após o horário estabelecido para o início das mesmas.
4) - Durante as provas não serão permitidas consultas
bibliográficas ou de qualquer outra espécie, bem como o uso de
calculadora e de telefone celular.
5) - O candidato não poderá se ausentar da sala de aplicação das provas sem o acompanhamento do fiscal.
6) - Será eliminado do Processo Seletivo o candidato que,
durante a realização da prova, for surpreendido comunicando-se
com outro candidato ou terceiro, verbalmente, por escrito ou por
qualquer outro meio ilícito de comunicação.
7) - Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo
alegado para justificar o atraso ou a ausência do candidato, nem
será permitida a realização de provas fora dos locais previstos
para a sua aplicação.
8) - O não comparecimento do candidato a qualquer prova
importará na sua eliminação do Processo Seletivo.
IX – DA CLASSIFICAÇÃO FINAL
1) - Os candidatos habilitados serão classificados de acordo
com a média final obtida. A Média mínima para habilitação será
de 50 (cinqüenta) pontos.
2) - Em caso de igualdade de classificação, terá preferência
para admissão , sucessivamente, o candidato que:
- tiver maior idade.
X – DA ADMISSÃO
Para a admissão, o candidato deverá apresentar:
1) - Documentos relacionados no ítem IV;
2) - Apresentar documentação que comprove estar em dia
com o CRM;
OBS: A não apresentação dos documentos na data da
admissão, a inexatidão das afirmativas e/ou irregularidade de
tais documentos, implicarão em insubsistência da inscrição e de
todos os atos decorrentes do Processo Seletivo.
XI - DISPOSIÇÕES FINAIS
1) - Os candidatos poderão apresentar pedido de revisão de
notas atribuídas às provas, no prazo de 3 dias úteis, contados da
data da publicação dos resultados, em requerimento dirigido ao
Diretor Presidente da Fundação.
2) - O prazo de validade deste Processo Seletivo será de 06
(seis) meses, podendo ser prorrogado por igual período.
3) - Em virtude do número de vagas, não se aplica ao presente Processo Seletivo de Pessoal os dispositivos da LC. 683/92.
4) - A inscrição implicará no conhecimento das presentes
Instruções e no compromisso de aceitação das condições aqui
estabelecidas.
Botucatu, 26 de fevereiro de 2019.
Prof. Dr. Antonio Rugolo Jr.
Diretor Presidente
FAMESP
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