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a) ser brasileiro, nato ou naturalizado, ou gozar das prer-
rogativas previstas no art. 12 da Constituição Federal e demais 
disposições de lei, no caso de estrangeiros;

b) ter 18 anos completos na data da contratação;
c) quando do sexo masculino, estar em dia com as obriga-

ções militares;
d) ser eleitor e estar quite com a Justiça Eleitoral;
e) estar com o CPF regularizado;
f) possuir os requisitos exigidos para o exercício da função;
g) não registrar antecedentes criminais;
h) ter aptidão física e mental para o exercício das atribui-

ções da função, comprovada em avaliação médica.
i) outros documentos que a Faculdade de Ciências Humanas 

e Sociais julgar necessários.
4. O correspondente pagamento da importância do valor 

da taxa de inscrição de R$ 52,00 (cinquenta e dois reais), que 
deverá ser efetuado no Banco do Brasil - Agência 6520-X - Conta 
Corrente 300561-5 (Faculdade de Ciências Humanas e Sociais 
do Câmpus de Franca – CNPJ 48.031.918/0007-10), por meio de 
depósito bancário identificado ou transferência.

4.1. O pagamento por agendamento somente será aceito 
se comprovada a sua efetivação dentro do período de inscrição.

4.2. O não atendimento aos procedimentos estabelecidos 
nos itens anteriores implicará o cancelamento da inscrição do 
candidato, verificada a irregularidade a qualquer tempo.

4.3. A efetivação da inscrição somente ocorrerá após a con-
firmação, pelo banco, do pagamento referente à taxa.

4.3.1. A pesquisa para acompanhar a situação da inscrição 
poderá ser feita no site https://inscricoes.unesp.br/ a partir de 
3 dias úteis após o encerramento do período de inscrições, ou 
pelo recebimento de confirmação de pagamento enviado para o 
e-mail indicado no formulário da inscrição.

4.3.2. Caso seja detectada falta de informação, o candidato 
deverá entrar em contato com a Seção Técnica de Desenvol-
vimento e Administração de Recursos Humanos – STDARH da 
Faculdade de Ciências Humanas e Sociais – telefones (16)3706-
8850/8852, para verificar o ocorrido.

4.4. Não haverá devolução de importância paga, ainda que 
efetuada a mais ou em duplicidade, nem isenção total ou parcial 
de pagamento do valor da taxa de inscrição, seja qual for o moti-
vo alegado, exceto ao candidato amparado pela Lei Estadual nº 
12.782, de 20.12.2007.

5. A devolução da importância paga somente ocorrerá se o 
Concurso Público não se realizar.

6. O candidato será responsável por qualquer erro, omissão 
e pelas informações prestadas na ficha de inscrição.

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

7. As informações prestadas na ficha de inscrição são de 
inteira responsabilidade do candidato, cabendo à Faculdade de 
Ciências Humanas e Sociais o direito de excluir do Concurso 
Público aquele que preenchê-la com dados incorretos ou que 
prestar informações inverídicas, ainda que o fato seja constata-
do posteriormente.

8. No ato da inscrição, não serão solicitados os documentos 
comprobatórios constantes no item 3. deste Capítulo, sendo 
obrigatória a sua comprovação quando da contratação, sob 
pena de exclusão do candidato do Concurso Público.

9. Informações complementares referentes à inscrição 
poderão ser obtidas no site https://inscricoes.unesp.br/ e pelos 
telefones (16)3706-8850/8852.

10. Para se inscrever, o candidato deverá, durante o período 
das inscrições:

a) acessar o site https://inscricoes.unesp.br/
b) localizar no site o “link” correlato ao Concurso Público;
c) ler, na íntegra, o respectivo Edital e preencher total e 

corretamente a ficha de inscrição;
d) transmitir os dados da inscrição;
e) efetuar o pagamento correspondente à taxa de inscrição, 

de acordo com o item 4. deste Capítulo, até a data limite para 
encerramento das inscrições.

11. Em conformidade com o que dispõe a Lei Estadual nº 
12.782, de 20 de dezembro de 2007, poderá ser concedido o 
direito de redução do valor da taxa de inscrição ao candidato 
para o Concurso Público.

11.1. O direito da redução do valor da taxa de inscrição, 
correspondente a 50%, será concedido ao candidato que, 
CUMULATIVAMENTE, preencha os seguintes requisitos:

I. seja estudante regularmente matriculado:
a) no ensino médio ou equivalente; ou
b) em curso pré-vestibular; ou
c) em curso superior, em nível de graduação ou pós-

-graduação.
II. perceba remuneração mensal inferior a 2 salários-

-mínimos ou esteja desempregado.
Observação: Será considerado desempregado o candidato 

que, tendo estado empregado, estiver sem trabalho no momento 
e no período de até 12 meses anteriores à data da solicitação da 
redução do valor da taxa de inscrição.

12. O candidato que desejar solicitar o referido direito 
deverá:

a) preencher e imprimir, observado o horário constante n alí-
nea "b" deste item, durante o período de 9 a 10 de setembro de 
2019, o requerimento de solicitação de redução do valor da taxa 
de inscrição, disponível, exclusivamente, no endereço eletrônico 
https://inscricoes.unesp.br/.

b) protocolar, pessoalmente ou por procuração, na Seção 
Técnica de Comunicações da FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMA-
NAS E SOCIAIS, sito à Avenida Eufrásia Monteiro Petráglia, nº 
900, Jardim Dr. Antonio Petráglia, Franca - SP, até as 17h do dia 
10-9-2019, juntamente com o requerimento referido na alínea 
“a” deste item, os documentos comprobatórios relacionados no 
item 13. deste Capítulo, conforme o caso.

13. O requerimento de solicitação de redução do valor 
da taxa de inscrição deverá ser acompanhado dos seguintes 
documentos:

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

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

b) Cópia simples frente e verso da carteira de identidade 
estudantil ou documento similar, expedido por instituição de 
ensino pública ou privada, ou por entidade de representação 
discente;

II - quanto às circunstâncias previstas no inciso II do item 11 
deste edital, será aceito um dos seguintes documentos:

a) recibo de pagamento por serviços prestados ou decla-
ração do empregador, firmada em papel timbrado, com nome 
completo e número do RG do empregador e carimbo do CNPJ;

b) extrato de rendimentos fornecido pelo INSS ou outras 
fontes, referente à aposentadoria, auxílio-doença, pensão, pecú-
lio, auxílio-reclusão e previdência privada. Na falta de um 
desses, extrato bancário identificado, com o valor do crédito 
do benefício;

c) recibos de comissões, aluguéis, pró-labores e outros;
d) comprovante de recebimento de pensão alimentícia. Na 

falta desse, extrato ou declaração de quem a concede, especifi-
cando o valor;

e) comprovantes de benefícios concedidos por Programas 
Sociais, como por exemplo: bolsa-escola, bolsa-família e cheque-
-cidadão;

f) declaração original, assinada pelo próprio interessado, 
para autônomos e trabalhadores em atividades informais, 
contendo as seguintes informações: nome completo, telefone(s) 
e n° do RG; atividade que desenvolve; local onde a executa; há 
quanto tempo a exerce; e renda bruta mensal em reais.

g) recibos de seguro-desemprego e do FGTS;
h) documentos de rescisão do último contrato de trabalho, 

mesmo que temporário. No caso de ter sido feito contrato em 

3.5. Será publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo, 
o resultado do concurso apresentado pela Comissão Examina-
dora. O candidato poderá requerer, no prazo de 5 (cinco) dias 
úteis, contados da data de publicação do resultado, recurso à 
Congregação.

3.6. O Concurso obedecerá às disposições estatutárias e 
regimentais da UNESP e as normas estabelecidas pela Resolução 
UNESP nº 27, de 15/04/09, alterada pela Resolução UNESP nº 
42, de 02/06/16.

Na Seção Técnica Acadêmica da FAAC, nos dias e horários 
acima mencionados, os interessados poderão obter quaisquer 
informações a respeito do assunto. (Proc. 138/2019).

 Faculdade de Engenharia
 EDITAL nº 146/2019 - STDARH/FE
O Diretor da Faculdade de Engenharia do Câmpus de Bauru, 

HOMOLOGA “Ad Referendum da Congregação” o resultado do 
Concurso Público para contratação, por prazo determinado, 
de 01 (um) Professor Substituto, em caráter emergencial, para 
atender o período relativo ao ano letivo de 2019, sob a égide 
da C.L.T. e Legislação Complementar, conjunto de disciplinas 
MECÂNICA E RESISTÊNCIAS DOS MATERIAIS; ESTRUTURAS DE 
CONCRETO E ALVENARIA; ESTRUTURAS METÁLICAS; RESISTÊN-
CIAS DOS MATERIAIS I E DINÂMICA do Departamento de Enge-
nharia Civil e Ambiental, conforme Edital nº 144/2019-STDARH/
FE - Resultado Final e Classificação.

(Proc. 1164/2018-FE/C.Bauru)
 EDITAL nº 147/2019 - STDARH/FE
CONVOCANDO, ÉRICO HYPOLITO, RG. 27.563.947-2, 

classificado(a) em 3º lugar no Concurso Público de Provas para 
preenchimento de uma vaga, junto ao Colégio Técnico Industrial 
“Prof. Isaac Portal Roldan” da Faculdade de Engenharia, Câmpus 
de Bauru – Unesp, em caráter temporário, para jornada de traba-
lho de 39 horas semanais na função autárquica de DOCENTE DE 
ENSINO MÉDIO do QFA-I da Unesp e no padrão inicial da classe 
(9A), para ministrar aulas excedentes semanais, área de atuação 
MECÂNICA, a partir do exercício até 20/12/2019. A solicitação se 
justifica pela necessidade de substituição do Prof. Edson Alberto 
de Antonio, em virtude de aposentadoria a partir de 03/09/2019 
e, impossibilidade de redistribuição total de carga didática.

O interessado(a) deve comparecer no prazo de 5 (cinco) dias 
úteis, contados da data de publicação deste Edital, na Seção Téc-
nica de Desenvolvimento e Administração de Recursos Humanos 
da Faculdade de Engenharia deste Câmpus, sito à Av. Engº Luiz 
Edmundo Carrijo Coube, nº 14-01, para anuência à admissão e 
apresentação dos seguintes documentos:

- Certidão de Nascimento/Casamento;
- Cédula de Identidade;
- CPF;
- PIS/PASEP;
- Título de Eleitor;
- Comprovante de estar em dia com as obrigações eleitorais;
- Certificado Militar ou documento que comprove estar em 

dia com as obrigações militares (se do sexo masculino);
- Comprovante de Escolaridade Exigida;
- Declaração de Imposto de Renda ou Declaração de 

Isenção;
- Comprovante de residência
- 03 fotos 3x4.
(Proc. 0952/2017-FE/C.Bauru)
 EDITAL nº 148/2019 - STDARH/FE
CONVOCAÇÃO PARA AS PROVAS
CONVOCAMOS os candidatos abaixo, inscritos para as 

provas do Concurso Público de Professor Substituto, em caráter 
emergencial, para atender o período relativo ao 2º Semestre de 
2019, do Departamento de Engenharia Mecânica, no conjunto 
de disciplinas “METODOLOGIA CIENTÍFICA”, “TÉCNICAS DE 
PROJETO” e “MODELOS DINÂMICOS”, a realizar-se nos dias 16 
e 17 de setembro de 2019, com início às 09hOO do primeiro dia, 
na Sala de Reuniões do Departamento de Engenharia Mecânica 
da Faculdade de Engenharia - UNESP, situado à Avenida Eng. 
Luiz Edmundo Carrijo Coube, nº 14-01 - Bauru/SP, em aten-
dimento ao item 8 do Edital de Abertura de Inscrição sob nº 
139/2019-STDARH/FE, devendo os candidatos comparecerem 
com 15 minutos de antecedência, munidos de documento de 
identificação com foto conforme item 13.4:

NOME/RG
- Daniel Marcus Giglioli de Oliveira - RG 34.043.905-1 / 

SSP/SP
- Daniel Martins - RG 49.228.493-3 / SSP/SP
(Proc. 0668/2019-FE/C.Bauru)

 CAMPUS DE FRANCA
 Faculdade de Ciências Humanas e Sociais
 CONCURSO PÚBLICO 41-2019-STDARH – FCHS/CF
EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES
O Diretor Técnico da Divisão Técnica Administrativa da 

Faculdade de Ciências Humanas e Sociais do Campus de Fran-
ca, em face do Despacho 257-2019 – PROPEG de 26-8-2019, 
publicado em 27-8-2019, faz saber que se encontrarão abertas 
inscrições para concurso público, regido pelas Instruções Espe-
ciais, parte integrante deste Edital, para contratação de Técnico 
Administrativo Substituto, na função de Assistente de Suporte 
Acadêmico I, em caráter emergencial, para atender excepcional 
interesse público, sob o regime jurídico da CLT e legislação 
complementar, em 40 horas semanais de trabalho, enquanto 
perdurar o afastamento do servidor a ser substituído, não exce-
dendo o prazo de 2 anos.

INSTRUÇÕES ESPECIAIS
I – DA FUNÇÃO
1. O Concurso Público destina-se a contratação de Assis-

tente de Suporte Acadêmico I, na condição de Técnico Admi-
nistrativo Substituto, com vaga existente dentro do prazo de 
sua validade.

2. A função, número de vagas, salários e requisitos exigidos 
são os estabelecidos na tabela que segue:

Emprego Público-Nº de vagas-Vencimentos (R$)-Requisitos
Assistente de Suporte Acadêmico I-1-2.738,10-Ensino 

Médio Completo
3. O salário da função, em 40 horas semanais, tem como 

base o mês de agosto/2019.
3.1. Será considerado beneficiário dos benefícios do vale-

-transporte e vale alimentação o servidor técnico-administrativo, 
de acordo com as Portarias UNESP 341/2015, 342/2015 e 
209/2017.

4. O candidato aprovado e contratado, pelo regime da CLT, 
deverá prestar serviços dentro do horário estabelecido pela 
Administração, podendo ser diurno e/ou noturno, em dias de 
semana, sábados, domingos e feriados, obedecida a carga horá-
ria semanal de trabalho.

5. As atribuições a serem exercidas pelo candidato contrata-
do encontram-se no ANEXO I – DAS ATRIBUIÇÕES.

II – DAS INSCRIÇÕES
1. A inscrição deverá ser efetuada, das 0 horas de 9-9-2019 

às 23 horas e 59 minutos de 18-9-2019, exclusivamente pela 
internet – site: https://inscricoes.unesp.br/ – link do Concurso 
Público.

1.1. Os candidatos interessados na Redução da Taxa de 
Inscrição em Concursos Públicos Estaduais prevista na Lei 
12.782/2007 deverão efetuar a solicitação nos dois primeiros 
dias de inscrição (ver item “11” deste Edital).

1.2. Não será permitida inscrição por meio bancário, pelos 
Correios, fac-símile, condicional ou fora do prazo estabelecido.

2. A inscrição implicará a completa ciência e a tácita 
aceitação das normas e condições estabelecidas neste Edital e 
nas normas legais pertinentes, sobre as quais o candidato não 
poderá alegar qualquer espécie de desconhecimento.

3. Para se inscrever, o candidato deverá preencher as 
condições para o exercício da função e entregar, na data da 
contratação, comprovação de:

X - ter orientado 6 (seis) alunos de graduação, sendo pelo 
menos 3 (três) com Bolsas de Iniciação à Pesquisa, Ensino ou 
Extensão;

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

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

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

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

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

1.2. Os incisos de I a IV serão compulsórios, sendo que o 
candidato em cuja Unidade não exista Curso de Pós-graduação 
stricto sensu recomendado pela Capes, Mestrado ou Doutorado, 
em sua área de atuação, deverá ter no mínimo: a) 15 (quinze) 
publicações científicas ou obras artísticas; b) 2 (dois) projetos de 
pesquisa financiados por agência de fomento externa à Unesp; 
c) orientado 10 (dez) alunos de iniciação científica com bolsa 
concedida por órgão de fomento ou da Unesp.

1.3. Dos incisos V ao XVI, o candidato deverá comprovar 
atividades em pelo menos 5 (cinco) deles.

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

1.4.1. Requerimento dirigido ao Diretor da Faculdade de 
Arquitetura, Artes e Comunicação de Bauru indicando nome 
completo, número da cédula de identidade, data de nascimento, 
filiação, naturalidade, estado civil, residência, profissão e ende-
reço eletrônico;

1.4.2. Original e cópia da cédula de identidade ou protocolo 
de solicitação. No caso de estrangeiro, cédula de identidade 
com visto permanente ou temporário ou, no mínimo, protocolo 
de solicitação;

1.4.3. Original e cópia do título de eleitor e/ou documento 
que comprove estar em dia com as obrigações eleitorais;

1.4.4. Original e cópia de documento que comprove qui-
tação com o serviço militar, para candidato do sexo masculino;

1.4.5. Original e cópia do diploma de Doutorado, obtido ou 
reconhecido em Programa de Pós-Graduação recomendado pela 
Capes, que tenha sido conferido pelo menos 6 (seis) anos antes 
da data de inscrição no presente concurso;

1.4.6. Documento que comprove 6 (seis) anos de atividades 
em ensino de graduação após o doutorado;

1.4.7. 10 (dez) exemplares de Memorial circunstanciado, 
sendo um deles devidamente comprovado, inclusive quanto às 
exigências estabelecidas nos subitens 1.1 a 1.3, contendo suas 
atividades de pesquisa, com publicações em periódicos indexa-
dos (qualis da área de conhecimento em que atua), atividades 
em cursos de pós-graduação lato sensu, palestras e material 
didático qualificado, cursos de extensão e demais atividades 
pertinentes à sua área de atuação. O memorial deverá ser ela-
borado de modo que resultem nítidas e separadas as atividades 
desenvolvidas pelo candidato antes e após a obtenção do título 
de Doutor;

1.4.8. 10 (dez) exemplares de tese original e inédita ou de 
texto que sistematize criticamente a obra do candidato, ou parte 
dela, elaborados após o doutoramento e por ele apresentado de 
forma ordenada e crítica de modo a evidenciar a originalidade 
de sua contribuição nos campos da ciência, das artes ou das 
humanidades;

1.4.9. Comprovante do recolhimento da taxa de inscrição 
junto à Seção de Finanças da Faculdade de Arquitetura, Artes 
e Comunicação, no valor de R$ 130,00 (cento e trinta reais).

1.5. O candidato em exercício de função docente no 
Câmpus de Bauru fica dispensado das exigências referidas nos 
subitens 1.4.2 a 1.4.4, desde que as tenha cumprido quando do 
início de seu exercício.

1.6. O candidato estrangeiro fica dispensado das exigências 
contidas nos subitens 1.4.3 e 1.4.4.

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

1.8. Será publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo 
a relação dos candidatos que tiverem suas inscrições indeferidas, 
por não se enquadrarem nas exigências estabelecidas neste 
Edital. O candidato poderá requerer, no prazo de 5 (cinco) dias 
úteis, contados da data da publicação da referida relação, recon-
sideração do indeferimento de sua inscrição.

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

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

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

2. DAS PROVAS:
O concurso para obtenção do título de Livre-Docente terá 

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

informações que permitam a avaliação do mérito acadêmico 
do candidato, principalmente quanto às atividades relacionadas 
com o conjunto de disciplinas em concurso. Para efeito de 
atribuição de nota serão consideradas as atividades de ensino, 
pesquisa, extensão universitária e gestão. O peso relativo de 
cada uma das atividades acima especificadas está definido pela 
Portaria do Diretor FAAC-Bauru nº 10, de 15/02/2008.

2.2. Defesa de tese original e inédita ou de texto que 
sistematize criticamente a obra do candidato, ou parte dela, 
elaborados após o doutoramento e por ele apresentado de 
forma ordenada e crítica, de modo a evidenciar a originalidade 
de sua contribuição nos campos da ciência, das artes ou das 
humanidades, terá a forma de arguição pública, na qual cada 
examinador terá 30 (trinta) minutos para sua arguição, cabendo 
ao candidato tempo igual de resposta. Havendo acordo mútuo 
poderá haver diálogo e, neste caso, os tempos serão somados.

2.3. Prova Didática, que será pública e terá a forma de aula, 
com duração de no mínimo 50 (cinquenta) e no máximo 60 
(sessenta) minutos, cujo ponto será sorteado com 24 (vinte e 
quatro) horas de antecedência, de uma lista de 10 (dez) pontos 
organizada pela Comissão Examinadora a partir do programa 
do concurso.

2.4. Prova Escrita, que versará sobre ponto sorteado de 
uma lista de 10 (dez) pontos organizada pela Comissão Exami-
nadora, a partir do programa do concurso, terá a duração de 5 
(cinco) horas, podendo 1 (uma) hora ser destinada à consulta de 
material e organização de roteiro e as 4 (quatro) horas restantes 
destinadas à redação. Concluída a prova escrita, o candidato 
procederá à leitura do texto em sessão pública perante a Comis-
são Examinadora. A critério da Comissão Examinadora poderá 
ser elaborada lista única de 10 (dez) pontos para as provas 
didática e escrita, e nesse caso, os pontos sorteados em cada 
prova deverão ser necessariamente distintos.

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

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

de tese ou de texto que sistematize criticamente a obra do 
candidato, ou parte dela, terão peso 2 (dois) e as demais provas 
peso 1 (um).

3.3. Serão considerados aprovados os candidatos que obti-
verem média final igual ou superior a 7 (sete) com, pelo menos, 
3 (três) examinadores, de acordo com o inciso VI do artigo 128 
do Regimento Geral da Unesp.

3.4. A aprovação não implica o aproveitamento obrigatório 
do candidato como docente da Faculdade de Arquitetura, Artes 
e Comunicação da UNESP - Câmpus de Bauru.

Ementa: Estudo de propriedades morfológicas das línguas 
naturais.

Conteúdo Programático
Objetivos
- Apresentar conceitos e pressupostos de diferentes mode-

los de análise no âmbito da Morfologia
- Desenvolver práticas de segmentação e análise morfo-

lógica
Programa
- Primitivos e unidades de análise morfológica
- Morfologia Flexional e Morfologia Derivacional
- A “palavra” e seus processos de formação
- Modelos e métodos de análise morfológica
- Fatos morfológicos na interface com outros níveis de 

análise
Bibliografia
ARONOFF, M. 1994. “Morphology by itself”. Cambridge, 

MA: The MIT Press.
MATEUS, M. H. M. et al. 2003. “Gramática da língua portu-

guesa”. 5ª ed. Lisboa: Caminho.
SPENCER, A. 1991. “Morphological theory”. Oxford: Basil 

Blackwell.
VILLALVA, A. 2000. “Estruturas morfológicas. Unidades 

e hierarquias nas palavras do português”. Lisboa: Fundação 
Calouste Gulbenkian.

Código/Nome: HL220 - Prática de Análise Gramatical
Nível: Graduação
Situação: Ativo
Catálogo: 2019
Curso: 7 – Letras, 57 - Licenciatura em Letras - Português
Ementa: Descrição, análise e representação de estruturas 

gramaticais.
Conteúdo Programático
Objetivos
- Desenvolver uma visão crítica sobre a Gramática Tradi-

cional
- Descrever e analisar as relações possíveis entre os cons-

tituintes da oração
- Analisar e representar a estrutura de períodos simples e 

compostos
Programa
- Revisão crítica de conceitos e definições da Gramática 

Tradicional
- Funções sintáticas e categorias sintagmáticas
- Práticas de análise e representação gramatical
Bibliografia
KATO, M. & NASCIMENTO, M. 2014. “Gramática do portu-

guês culto falado no Brasil”, volume II: A construção da senten-
ça. São Paulo: Contexto.

MATEUS, M. H. M. et al. 2003. “Gramática da língua portu-
guesa”. 5ª ed. Lisboa: Caminho.

PERINI, M. A. 2006. “Princípios de linguística descritiva – 
Introdução ao pensamento gramatical”. São Paulo: Parábola 
Editorial.

Código/Nome: HL304 - Introdução à Teoria Gramatical
Nível: Graduação
Situação: Ativo
Catálogo: 2019
Curso: 58 - Fonoaudiologia
Ementa: Introdução ao estudo teórico das relações gra-

maticais.
Conteúdo Programático
Objetivos:
- Introduzir os alunos ao estudo das relações gramaticais e 

representações estruturais
- Desenvolver no aluno a reflexão sobre propriedades e 

fenômenos gramaticais
Programa:
- Conceitos de gramática
- Itens lexicais e funcionais
- Funções sintáticas e estrutura de constituintes
- Papéis temáticos
- Análise e representação de estruturas gramaticais
Bibliografia
GALVES, C. 2001. “Ensaios sobre a gramática do português 

brasileiro”. Campinas: Editora da Unicamp.
KATO, M. & NASCIMENTO, M. 2014. “Gramática do portu-

guês culto falado no Brasil”, volume II: A construção da senten-
ça. São Paulo: Contexto.

MATEUS, M. H. M. et al. 2003. “Gramática da língua portu-
guesa”. 5ª ed. Lisboa: Caminho.

MIOTO, C.; FIGUEIREDO SILVA, M. C. & LOPES, R. E. V. 2005. 
“Novo manual de sintaxe”. Florianópolis: Editoria Insular.

 UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA

 UNIDADES UNIVERSITÁRIAS

 CAMPUS DE BAURU
 Faculdade de Arquitetura, Artes e 
Comunicação
 EDITAL Nº 15/2019-DTA/FAAC
Estarão abertas, nos termos da Resolução UNESP nº 27, de 

15/04/09, alterada pela Resolução UNESP nº 42, de 02/06/16, 
no período de 05/09/2019 a 04/10/2019, de segunda a sexta-
-feira, em dias úteis, no horário das 9h00min às 11h00min e 
das 14h00min às 16h00min, na Seção Técnica de Comunicações 
da Administração Geral do Câmpus da Unesp, sito a Avenida 
Engenheiro Luiz Edmundo Carrijo Coube, nº 14-01, Vargem 
Limpa, Bauru-SP, as inscrições do Concurso Público de Títulos 
e Provas do Departamento de Ciências Humanas da Faculdade 
de Arquitetura, Artes e Comunicação da UNESP - Câmpus de 
Bauru, na disciplina “Esporte, Comunicação e Cultura: conceitos 
e mediações”, para obtenção do título de Livre-Docente em 
Comunicação e Esporte.

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

Programa de Pós-graduação recomendado pela Capes, que 
tenha sido conferido pelo menos 6 (seis) anos antes da data 
de inscrição, o candidato deverá comprovar 6 (seis) anos de 
atividades em ensino de graduação, após o doutorado. Deverá, 
também, satisfazer, no ato da inscrição, os seguintes critérios:

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

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

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

IV – ter coordenado, pelo menos, um projeto de pesquisa, 
extensão ou ensino com financiamento e avaliação externos 
à Unesp;

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

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

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

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

IX - ter participado de Programa de Pós-graduação lato 
sensu ou Programa de Residência;
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g) que tiver exercido a função de jurado nos termos da Lei 
Federal nº 11.689/2008.

2.1. Persistindo, ainda, o empate, poderá haver sorteio na 
presença dos candidatos envolvidos.

3. Os candidatos classificados serão enumerados em duas 
listas, sendo uma geral (todos os candidatos aprovados) e outra 
especial (portadores de necessidades especiais aprovados), se 
for o caso.

IX - DOS RECURSOS
1. O prazo para interposição de recurso será de 2 (dois) 

dias úteis, contados da data da divulgação ou do fato que lhe 
deu origem.

2. Em caso de interposição de recurso contra o resultado da 
solicitação de redução do valor da taxa de inscrição – ANEXO 
III – MODELO DE RECURSO – SOLICITAÇÃO DE REDUÇÃO DO 
VALOR DA TAXA DE INSCRIÇÃO, esse deverá ser protocolado, 
pessoalmente ou por meio de um procurador, na Seção Técnica 
de Comunicações da Faculdade de Ciências Humanas e Sociais 
do Campus de Franca - UNESP.

2.1. O recurso especificado no item 2. deste Capítulo deverá 
estar digitado, datilografado ou redigido em letra de forma, não 
sendo aceito recurso interposto por fac-símile, e-mail, telex, 
internet, telegrama ou outro meio que não o especificado neste 
Edital.

2.2. O resultado da análise do recurso será divulgado ofi-
cialmente na data prevista de 16/09/2019, no mural da Seção 
Técnica de Recursos Humanos da Faculdade de Ciências Huma-
nas e Sociais e no site https://inscricoes.unesp.br/.

2.3. No caso de deferimento ou indeferimento do recurso 
interposto dentro das especificações, previstas neste item, o 
candidato deverá proceder conforme estabelecido no item 4 do 
Capítulo II – DAS INSCRIÇÕES.

3. Em caso de interposição de recurso contra gabarito e 
resultado das diversas etapas do Concurso Público, o candidato 
deverá utilizar o modelo constante do Anexo IV – MODELO DE 
RECURSO.

3.1. Admitir-se-á um único recurso, de forma individualiza-
da, para cada questão. Deverá ser encaminhada uma cópia do 
recurso acompanhada do original.

3.2. O recurso – Anexo IV – MODELO DE RECURSO - deverá 
ser dirigido ao Diretor da Faculdade de Ciências Humanas e 
Sociais do Campus de Franca e protocolado na Seção Técnica de 
Comunicações da Faculdade de Ciências Humanas e Sociais do 
Campus de Franca.

3.3. O recurso deverá estar digitado, datilografado ou redi-
gido em letra de forma, não sendo aceito recurso interposto por 
fac-símile, telex, internet, sedex, telegrama ou outro meio que 
não o especificado neste Edital.

3.4. A pontuação relativa à(s) questão(ões) anulada(s) será 
atribuída a todos os candidatos presentes na prova objetiva.

3.5. No caso de provimento do recurso interposto dentro 
das especificações, esse poderá, eventualmente, alterar a nota/
classificação inicial obtida pelo candidato para uma nota/
classificação superior ou inferior, ou ainda poderá ocorrer a 
desclassificação do candidato que não obtiver a nota mínima 
exigida para habilitação.

3.6. No caso de recurso em pendência à época da realização 
de alguma das etapas do Concurso Público, o candidato poderá 
participar condicionalmente da etapa seguinte.

3.7. A decisão do deferimento ou indeferimento de recurso 
será publicada no DOE e disponibilizada no site https://inscri-
coes.unesp.br/.

4. A Banca Examinadora constitui última instância para os 
recursos, sendo soberana em suas decisões, razão pela qual não 
caberão recursos adicionais.

5. O recurso interposto fora da forma e dos prazos 
estipulados neste Edital não será conhecido, bem como não 
será conhecido aquele que não apresentar fundamentação e 
embasamento.

6. Não será aceito pedido de revisão de recurso e/ou recurso 
de recurso.

7. Não haverá, em hipótese alguma, vistas de prova.
X - DA CONTRATAÇÃO
1. A contratação será caracterizada até 30 (trinta) dias após 

a convocação e obedecerá à ordem de classificação dos candi-
datos, de acordo com as necessidades da Faculdade de Ciências 
Humanas e Sociais.

2. Por ocasião da contratação, deverão ser comprovadas, 
mediante entrega dos devidos documentos, observados os 
termos do item 4. do Capítulo XI - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS, as 
seguintes exigências:

a) ter, na data da contratação, os requisitos exigidos para a 
função, previstos na inscrição;

b) declaração de que não acumula remuneração prove-
niente de cargos públicos, conforme previsto na Constituição 
Federal de 1988;

c) outras exigências que a Faculdade de Ciências Humanas 
e Sociais julgar necessárias.

3. O não atendimento à convocação ou a não contratação 
dentro do prazo estipulado ou a manifestação por escrito de 
desistência implicará a exclusão definitiva do candidato deste 
Concurso Público, sem qualquer alegação de direitos futuros.

XI - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
1. Quando da contratação, o candidato deverá entregar os 

documentos comprobatórios constantes no item 3. do Capitulo 
II - DAS INSCRIÇÕES.

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

3. O prazo de validade deste Concurso Público será de 02 
(dois) anos, contado da data da publicação da sua homologação, 
não podendo ser prorrogado.

4. Caberá ao Diretor Técnico da Divisão Técnica Administra-
tiva da Faculdade de Ciências Humanas e Sociais a homologação 
deste Concurso Público.

5. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais atualiza-
ções ou retificações, enquanto não consumada a providência ou 
evento que lhes disser respeito, circunstância que será mencio-
nada em Edital ou Aviso a ser publicado no DOE.

6. A legislação com entrada em vigor após a data de publi-
cação deste Edital e alterações posteriores não serão objetos de 
avaliação da prova neste Concurso Público.

7. As informações sobre o presente Concurso Público serão 
prestadas pela Seção Técnica de Desenvolvimento e Administra-
ção de Recursos Humanos da Faculdade de Ciências Humanas 
e Sociais.

8. Em caso de alteração de algum dado cadastral até a 
emissão da classificação definitiva e durante o prazo de validade 
deste Certame, o candidato deverá requerer a atualização à 
Faculdade de Ciências Humanas e Sociais.

9. A Faculdade de Ciências Humanas e Sociais se exime 
das despesas decorrentes de viagens e estadas dos candidatos 
para comparecimento a qualquer fase deste Concurso Público e 
de documentos/objetos esquecidos ou danificados no local ou 
sala de provas.

10. A Faculdade de Ciências Humanas e Sociais não se res-
ponsabiliza por eventuais prejuízos ao candidato decorrentes de:

a) endereço não atualizado;
b) endereço de difícil acesso;
c) correspondência devolvida pela ECT por razões diversas 

de fornecimento e/ou endereço errado do candidato;
d) correspondência recebida por terceiros.
11. A Faculdade de Ciências Humanas e Sociais não emitirá 

Declaração de Aprovação no Concurso Público, sendo a própria 
publicação no DOE documento hábil para fins de comprovação 
da aprovação.

12. Todas as convocações, avisos e resultados oficiais, refe-
rentes à realização deste Concurso Público, serão publicados, 
oficialmente, no Diário Oficial do Estado – Poder Executivo – 
Seção I, com exceção do resultado da solicitação de redução 
do valor da taxa de inscrição, que será apenas divulgado no 
site https://inscricoes.unesp.br/ e no mural da Seção Técnica de 

11. Não haverá prorrogação do tempo previsto para a 
aplicação das provas em virtude de afastamento, por qualquer 
motivo, de candidato da sala ou local de prova.

12. São de responsabilidade do candidato, inclusive no que 
diz respeito aos seus dados pessoais, a verificação e a conferên-
cia do material entregue pelo Faculdade de Ciências Humanas e 
Sociais, para a realização das provas.

13. Durante a prova, não será permitida qualquer espécie 
de consulta a códigos, livros, manuais, impressos, anotações 
e/ou outro tipo de pesquisa, utilização de outro material não 
fornecido pela Faculdade de Ciências Humanas e Sociais, uso 
de relógio, telefone celular ou qualquer equipamento eletrônico, 
protetor auricular, boné, gorro, chapéu e óculos de sol.

13.1. O telefone celular e/ou qualquer equipamento eletrô-
nico, deverão permanecer desligados durante todo o tempo em 
que o candidato permanecer no local de realização da prova.

14. Será excluído do Concurso Público o candidato que:
a) não comparecer às provas, ou quaisquer das etapas, 

conforme convocação oficial publicada no DOE, seja qual for o 
motivo alegado;

b) apresentar-se fora de local, data e/ou do horário estabe-
lecidos no Edital de Convocação;

c) não apresentar o documento de identificação conforme o 
previsto na alínea "b" do item 3. deste Capítulo;

d) ausentar-se, durante o processo, da sala ou local de prova 
sem o acompanhamento de um fiscal;

e) estiver portando, em quaisquer das dependências do 
prédio de aplicação da prova: calculadora e relógio com cal-
culadora, agenda eletrônica ou similar, aparelhos sonoros, BIP, 
pager, walkman, gravador e/ou qualquer outro tipo de receptor e 
emissor de mensagens, bem como com o celular ligado;

f) for surpreendido em comunicação com outro candidato 
ou terceiros, verbalmente ou por escrito, bem como fazendo 
uso de material não permitido para a realização da prova ou 
de qualquer tipo de equipamento eletrônico de comunicação;

g) lançar meios ilícitos para a realização das provas;
h) não devolver ao fiscal, seguindo critérios estabelecidos 

neste Edital, qualquer material de aplicação das provas forneci-
do pela Faculdade de Ciências Humanas e Sociais;

i) estiver portando arma, ainda que possua o respectivo 
porte;

j) durante o processo, não atender a quaisquer das disposi-
ções estabelecidas neste Edital;

k) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos;
l) agir com incorreção ou descortesia para com qualquer 

membro da equipe encarregada da aplicação da prova;
m) retirar-se do local de prova antes de decorrido o tempo 

mínimo de permanência.
DA PROVA OBJETIVA
15. Data, horário e local para a realização da prova deverão 

ser observados pelo o candidato por meio de Edital de Convo-
cação a ser publicado no DOE e disponibilizado no site https://
inscricoes.unesp.br/

15.1 O candidato deverá observar, total e atentamente, o 
disposto nos itens 1. a 14., e seus subitens deste Capítulo, não 
podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento.

15.2. Eventualmente, se, por qualquer que seja o motivo, o 
nome do candidato não constar do Edital de Convocação, esse 
deverá entrar em contato com a Faculdade de Ciências Humanas 
e Sociais, para verificar o ocorrido.

15.3. Ocorrendo o caso constante do subitem 15.2. deste 
Capítulo, poderá o candidato participar do Concurso Público 
e realizar a prova se apresentar o respectivo comprovante 
de pagamento, efetuado nos moldes previstos neste Edital, 
devendo, para tanto, preencher, datar e assinar, no dia da prova, 
formulário específico.

15.4. A inclusão de que trata este item será realizada de 
forma condicional, sujeita à posterior verificação da regularida-
de da referida inscrição.

15.5. Constatada eventual irregularidade na inscrição, a 
inclusão do candidato será automaticamente cancelada, sem 
direito à reclamação, independentemente de qualquer formali-
dade, considerados nulos todos os atos dela decorrentes.

16. O horário de início da prova será definido em cada 
sala de aplicação, após os devidos esclarecimentos sobre sua 
aplicação.

16.1. O candidato somente poderá retirar-se da sala de 
aplicação da prova depois de transcorrido o tempo de 50% da 
sua duração, levando consigo somente o material fornecido para 
conferência da prova objetiva realizada.

17. No ato da realização da prova objetiva, o candidato 
receberá a folha de respostas e o caderno de questões.

17.1. Em hipótese alguma, haverá substituição da folha de 
respostas por erro do candidato.

17.2. A folha de respostas, cujo preenchimento é de res-
ponsabilidade do candidato, é o único documento válido para 
a correção e deverá ser entregue, no final da prova, ao fiscal de 
sala, juntamente com o caderno de questões.

17.3. O candidato deverá transcrever as respostas para a 
folha de respostas, com caneta azul ou preta, bem como assinar 
no campo apropriado.

17.3.1. O candidato que tenha solicitado à Faculdade de 
Ciências Humanas e Sociais fiscal transcritor deverá indicar 
os alvéolos a serem preenchidos pelo fiscal, indicado por esta 
Faculdade, designado para tal finalidade.

17.4. Não será computada questão com emenda ou rasura, 
ainda que legível, nem questão não respondida ou que contenha 
mais de uma resposta, mesmo que uma delas esteja correta.

17.5. Não deverá ser feita nenhuma marca fora do campo 
reservado às respostas ou à assinatura, sob pena de acarretar 
prejuízo ao desempenho do candidato.

17.6. Após o término do prazo previsto para a duração da 
prova, não será concedido tempo adicional para o candidato 
continuar respondendo questão ou procedendo à transcrição 
para a folha de respostas.

17.7. O caderno de questões da prova objetiva será dispo-
nibilizado, no site da Faculdade de Ciências Humanas e Sociais, 
a partir das 10 horas do 1º dia útil subsequente ao da aplicação.

VI - DO JULGAMENTO DAS PROVAS E HABILITAÇÃO
1. DA PROVA OBJETIVA
1.1. A prova objetiva será avaliada na escala de 0 a 100 

pontos.
1.2. A nota da prova objetiva será obtida pela fórmula:
NP = Na x 100
Tq
Onde:
NP = Nota da prova
Na = Número de acertos
Tq = Total de questões da prova
1.3. Será considerado habilitado o candidato que obtiver 

nota igual ou superior a 50 pontos.
1.4. O candidato não habilitado será excluído do Concurso 

Público.
VII - DA PONTUAÇÃO FINAL
1. A pontuação final do candidato será a nota obtida na 

prova objetiva.
VIII - DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE E DA CLASSIFICAÇÃO 

FINAL
1. Os candidatos aprovados serão classificados por ordem 

decrescente da pontuação final.
2. Em caso de igualdade da pontuação final, serão apli-

cados, sucessivamente, os seguintes critérios de desempate ao 
candidato:

a) com idade igual ou superior a 60 anos, nos termos da Lei 
Federal nº 10.741/03, entre si e frente aos demais, sendo que 
será dada preferência ao de idade mais elevada;

b) que obtiver maior pontuação nas questões de Conheci-
mentos Específicos;

c) que obtiver maior pontuação nas questões de Língua 
Portuguesa;

d) que obtiver maior pontuação nas questões de Mate-
mática;

e) que obtiver maior pontuação nas questões de Legislação;
f) mais idoso entre aqueles com idade inferior a 60 anos;

levando-se em conta o grau de dificuldade apresentado em 
decorrência da deficiência (artigo 2º, § 4º, da Lei Complementar 
Estadual nº 683/92).

2.3. O candidato inscrito como portador de necessidades 
especiais que necessitar de condições especiais para a realização 
das provas deverá observar o item 25. e seus subitens do Capí-
tulo II – DAS INSCRIÇÕES.

2.4. O candidato portador de necessidades especiais partici-
pará do Certame em igualdade de condições com os demais can-
didatos, no que tange ao conteúdo e à avaliação das provas, nos 
termos do artigo 2º da Lei Complementar Estadual nº 683/92.

3. O candidato que, no ato da inscrição, não declarar ser 
portador de necessidades especiais ou aquele que se declarar e 
não atender ao solicitado na alínea “a” do item 2. deste Capí-
tulo, não será considerado portador de necessidades especiais e 
não poderá impetrar recurso em favor de sua situação.

4. O candidato inscrito como portador de necessidades 
especiais que atender ao disposto no item 2. deste Capítulo, será 
convocado para perícia médica, na cidade de Franca - SP, a fim 
de verificar a configuração e a compatibilidade da deficiência 
com o exercício das atribuições do emprego público, devendo o 
laudo ser proferido no prazo de 5 dias, contados do respectivo 
exame.

5. Quando a perícia concluir pela inaptidão do candidato, 
desde que requerido ao Supervisor Técnico da Seção Técnica 
de Desenvolvimento e Administração de Recursos Humanos 
da Faculdade de Ciências Humanas e Sociais do Campus de 
Franca, constituir-se-á, no prazo de 5 dias, contados da data da 
divulgação do resultado do respectivo exame, junta médica para 
nova inspeção, da qual poderá participar profissional indicado 
pelo interessado.

5.1. A junta médica deverá apresentar conclusão no prazo 
de 5 dias, contados da data da realização do exame.

5.2. Não caberá qualquer recurso da decisão proferida 
pela junta médica, nos termos da Lei Complementar Estadual 
nº 683/92.

5.3. Findo o prazo estabelecido no subitem 5.1., deste 
Capítulo, será divulgada a Lista de Classificação Definitiva Geral, 
da qual serão excluídos do Concurso Público, os portadores 
de necessidades especiais considerados inaptos na inspeção 
médica.

6. Serão excluídos do Concurso Público o candidato que 
não comparecer à perícia médica e/ou aquele que tiver defici-
ência considerada incompatível com as atribuições do emprego 
público, mesmo que submetidos e aprovados em quaisquer de 
suas etapas.

7. Após o ingresso do candidato portador de necessidades 
especiais, essa não poderá ser arguida para justificar a conces-
são de readaptação do emprego público e de aposentadoria 
por invalidez.

8. Para efeito dos prazos estipulados deste Capítulo, será 
considerada, conforme o caso, a data do protocolo firmado pela 
FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS.

9. Os documentos encaminhados fora da forma e dos prazos 
estipulados neste Capítulo não serão conhecidos.

IV – DAS PROVAS
1. O Concurso Público constará das seguintes provas:
Função-Prova-Nº de questões
Assistente de Suporte Acadêmico I-Prova Objetiva
Conhecimentos Gerais:
- Língua Portuguesa 10
- Matemática 05
- Legislação 05
- Noções de Informática 05
Conhecimentos Específicos 15
2. A prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, 

visa avaliar o grau de conhecimento teórico do candidato, neces-
sário ao desempenho da função. Essa prova terá duração de 3 
horas e será composta de questões de múltipla escolha, com 5 
alternativas cada uma, de acordo com o conteúdo programático 
constante do Anexo II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO.

V - DA PRESTAÇÃO DA PROVA
1. A prova será realizada na cidade de Franca/SP.
1.1. Caso haja impossibilidade de aplicação das provas na 

cidade referida neste item, por qualquer que seja o motivo, a 
Faculdade de Ciências Humanas e Sociais poderá aplicá-las em 
municípios vizinhos.

2. A convocação para a realização da prova deverá ser 
acompanhada pelo candidato por meio de Edital de Convocação 
a ser publicado no Diário oficial do Estado - Poder Executivo 
- Seção I DOE, não podendo ser alegada qualquer espécie de 
desconhecimento.

2.1. O candidato poderá ainda consultar o site https://
inscricoes.unesp.br/.

2.2. O candidato somente poderá realizar a prova na data, 
horário e local constante do respectivo Edital de Convocação 
a ser publicado no Diário Oficial do Estado - Poder Executivo 
- Seção I - DOE, não podendo ser alegada qualquer espécie de 
desconhecimento.

3. O candidato deverá comparecer ao local designado para 
a prova, constante do Edital de Convocação, com antecedência 
mínima de 30 minutos, munido de:

a) caneta azul ou preta, lápis preto e borracha macia; e
b) original de um dos seguintes documentos de identifica-

ção: Cédula de Identidade (RG), Carteira de Órgão ou Conselho 
de Classe, Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), 
Certificado Militar, Carteira Nacional de Habilitação, expedida 
nos termos da Lei Federal 9.503/97, Passaporte, Carteiras de 
Identidade expedidas pelas Forças Armadas, Polícias Militares e 
Corpos de Bombeiros Militares.

3.1. Somente será admitido na sala ou local de prova o 
candidato que apresentar um dos documentos discriminados na 
alínea "b" do item 3. deste Capítulo e desde que permita, com 
clareza, a sua identificação.

3.2. O candidato que não apresentar o documento confor-
me a alínea "b" do item 3. deste Capítulo, não fará a prova, 
sendo considerado ausente e eliminado do Concurso Público.

3.3. Não serão aceitos protocolo, cópia dos documentos 
citados, ainda que autenticada, boletim de ocorrência ou quais-
quer outros documentos não constantes deste Edital, inclusive 
carteira funcional de ordem pública ou privada.

4. Não será admitido na sala ou local de prova o candidato 
que se apresentar após o horário estabelecido para o seu início.

5. Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo 
alegado para justificar o atraso ou a ausência do candidato, 
nem aplicação da prova fora do local, sala, turma, data e horário 
preestabelecidos.

6. O candidato não poderá ausentar-se da sala ou local de 
prova sem o acompanhamento de um fiscal.

7. Em caso de necessidade de amamentação durante a 
prova objetiva, e tão somente neste caso, a candidata deverá 
levar um acompanhante, maior de idade, devidamente compro-
vada, que ficará em local reservado para tal finalidade e será 
responsável pela criança.

7.1. No momento da amamentação, a candidata deverá ser 
acompanhada por uma fiscal, sem a presença do responsável 
pela criança.

7.2. Não haverá compensação do tempo de amamentação 
à duração da prova da candidata.

8. Excetuada a situação prevista no item 7. deste Capítulo, 
não será permitida a permanência de qualquer acompanhante 
nas dependências do local de realização da prova, podendo 
ocasionar inclusive a não participação do(a) candidato(a) no 
Concurso Público.

9. O candidato que, eventualmente, necessitar alterar algum 
dado cadastral, no dia da prova, deverá solicitar formulário 
específico para tal finalidade, que deverá ser datado e assinado 
pelo candidato e entregue ao fiscal.

9.1. O candidato que não atender aos termos do item 9. 
deste Capítulo deverá arcar, exclusivamente, com as consequên-
cias advindas de sua omissão.

10. O candidato que queira fazer alguma reclamação ou 
sugestão deverá procurar a sala de coordenação no local em que 
estiver prestando a prova.

Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS, anexar, ainda, 
as cópias das páginas de identificação;

i) declaração original, assinada pelo próprio interessado, 
contendo as seguintes informações: nome completo e n° do 
RG; última atividade exercida; local em que era executada; por 
quanto tempo tal atividade foi exercida e data do desligamento.

13.1. A análise dos documentos comprobatórios será proce-
dida pela Seção Técnica de Desenvolvimento e Administração de 
Recursos Humanos da Faculdade de Ciências Humanas e Sociais 
do Campus de Franca.

13.2. O resultado do deferimento ou indeferimento será 
disponibilizado no mural da Seção Técnica de Comunicações da 
Faculdade de Ciências Humanas e Sociais do Campus de Franca, 
e no site https://inscricoes.unesp.br/ no dia 11-9-2019, a partir 
das 10h00min.

14. O preenchimento do requerimento de solicitação de 
redução do valor da taxa de inscrição e a documentação 
anexada serão de inteira responsabilidade do candidato, não 
sendo admitidas alterações e/ou inclusões após o período de 
solicitação do benefício.

15. A FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS 
reserva-se o direito de verificar a veracidade das informações 
prestadas pelo requerente. Caso alguma das informações seja 
inverídica, a FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS 
indeferirá o pedido de requerimento, sem prejuízo da adoção de 
medidas judiciais cabíveis.

16. Será considerado indeferido o requerimento de solicita-
ção de redução do valor da taxa:

a) preenchido incorretamente (omissões, informações inve-
rídicas etc.);

b) enviado pelos Correios ou entregue pessoalmente ou 
por procuração após o período previsto na alínea “b” do item 
12. deste Capítulo;

c) que não tenha anexada a documentação exigida no item 
13. deste Capítulo;

d) que não comprove os requisitos previstos no item 11. 
deste Capítulo.

17. Contra a decisão que venha eventualmente indeferir o 
pedido de redução do valor da taxa de inscrição, fica assegurado 
ao candidato o direito de interpor, devidamente justificado e 
comprovado, recurso no período de 12 e 13-9-2019, conforme 
Capítulo IX - DOS RECURSOS.

17.1. Não será permitida, no prazo de recurso, a comple-
mentação de documentos.

18. O candidato beneficiado com a redução do valor da taxa 
deverá dirigir-se à Seção Técnica de Finanças da Faculdade de 
Ciências Humanas e Sociais do Campus de Franca e recolher o 
valor da taxa de inscrição reduzido, e efetuar o pagamento até 
o último dia do período das inscrições, seguindo os parâmetros 
firmados neste Edital.

18.1. Após o recolhimento do valor reduzido conforme item 
18, o candidato deverá, durante o período das inscrições:

a) acessar o site https://inscricoes.unesp.br/
b) localizar no site o “link” correlato ao Concurso Público;
c) ler, na íntegra, o respectivo Edital e preencher total e 

corretamente a ficha de inscrição;
d) transmitir os dados da inscrição;
19. O candidato que tiver a solicitação indeferida, e 

queira participar do Certame, deverá acessar novamente o 
“link” próprio na página do Concurso Público, no site https://
inscricoes.unesp.br/, digitar seu CPF, proceder o correspondente 
pagamento, com o valor da taxa de inscrição pleno, até o último 
dia do período das inscrições, seguindo os parâmetros firmados 
neste Edital.

20. A inscrição, no caso do item 19. deste Capítulo, somente 
será efetivada após a confirmação, pelo banco, do corresponden-
te pagamento referente à taxa de inscrição.

21. As informações prestadas pelo requerente são de sua 
inteira responsabilidade, podendo a FACULDADE DE CIÊNCIAS 
HUMANAS E SOCIAIS utilizá-las em qualquer época, no amparo de 
seus direitos, bem como nos dos demais candidatos, não podendo 
ser alegada qualquer espécie de desconhecimento.

22. Informações inverídicas, mesmo que detectadas após a 
realização do Concurso, acarretarão a eliminação do candidato 
do Concurso Público, importando em anulação da inscrição e dos 
demais atos praticados pelo candidato, conforme previsto no artigo 
4º da Lei Estadual nº 12.782, de 20 de dezembro de 2007.

23. A Faculdade de Ciências Humanas e Sociais não se 
responsabiliza por solicitação de inscrição pela internet não 
recebida por motivo de ordem técnica dos computadores, falhas 
de comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, 
bem como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a 
transferência de dados.

24. O candidato poderá 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.

24.1. Para utilizar o equipamento, basta ser feito um cadas-
tro e apresentar o RG nos próprios Postos do Acessa SP.

25. O candidato que necessitar de condições especiais 
deverá, no período das inscrições, entregar pessoalmente, na 
Seção Técnica de Desenvolvimento e Administração de Recursos 
Humanos da Faculdade de Ciências Humanas e Sociais, sito à 
Avenida Eufrásia Monteiro Petráglia, nº 900, Campus Univer-
sitário, em Franca, telefone: (16) 3706-8850/8852, solicitação 
contendo nome completo, RG, CPF, telefone(s) e os recursos 
necessários para a realização das provas.

25.1. O candidato que não o fizer, durante o período de 
inscrição e conforme o estabelecido neste item, não terá a sua 
prova especial preparada ou as condições especiais providen-
ciadas.

25.2. O atendimento às condições especiais pleiteadas para 
a realização das provas ficará sujeito, por parte da Faculdade 
de Ciências Humanas e Sociais, à análise da razoabilidade do 
solicitado.

25.3. Para efeito dos prazos estipulados neste Capítulo, 
será considerada, data do protocolo firmado pela Faculdade de 
Ciências Humanas e Sociais.

25.4. O candidato portador de necessidades especiais 
deverá observar ainda o Capítulo III – DA PARTICIPAÇÃO DE 
CANDIDATO COM DEFICIÊNCIA.

III - DA PARTICIPAÇÃO DE CANDIDATO COM DEFICIÊNCIA
1. A participação de candidato portador de necessidades 

especiais no presente Concurso Público será assegurada nos 
termos do artigo 37, inciso VIII, da Constituição Federal e da Lei 
Complementar Estadual nº 683/92.

1.1. O candidato, antes de se inscrever, deverá verificar se 
as atribuições da função, especificadas no ANEXO I – DAS ATRI-
BUIÇÕES, são compatíveis com a deficiência de que é portador.

2. O candidato deverá especificar, na ficha de inscrição, 
o tipo de deficiência que apresenta, observado o disposto no 
artigo 4º do Decreto Federal nº 3.298, de 20.12.99, e na Súmula 
377, do Superior Tribunal de Justiça, e, no período de inscrição 
(9 a 18-9-2019), entregar pessoalmente, na Seção Técnica de 
Desenvolvimento e Administração de Recursos Humanos da 
Faculdade de Ciências Humanas e Sociais,

a) relatório médico atestando a espécie, o grau ou nível da 
deficiência, com expressa referência ao código correspondente 
da Classificação Internacional de Doença – CID, bem como 
a causa da deficiência, inclusive para assegurar previsão de 
adaptação da sua prova;

b) dados pessoais: nome completo, RG e CPF, anexados ao 
relatório médico.

2.1. Serão consideradas deficiências aquelas conceituadas 
pela medicina especializada, de acordo com os padrões mun-
dialmente estabelecidos e legislação aplicável à espécie, e que 
constituam inferioridade que implique em grau acentuado de 
dificuldade para integração social.

2.2. O tempo para a realização da prova objetiva, e tão 
somente neste caso, a que o portador de necessidades especiais 
será submetido poderá, desde que requerido justificadamente, 
ser diferente daquele previsto para os demais candidatos, 
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3. Durante as provas 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 
das provas 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.

8. 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 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 10 (dez) primeiros colocados.

3) Em caso de empate na décima 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 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 obri-

gações junto ao CRF.
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 presen-
te 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, 02 de setembro de 2019.
Prof. Dr. Antonio Rugolo Jr.
Diretor Presidente
- FAMESP -
Edital 083/2019 – FAMESP - RH
A Fundação para o Desenvolvimento Médico e Hospita-

lar torna público, para conhecimento dos interessados, que 
encontram-se abertas as inscrições para o processo seletivo 
de pessoal para a função de TÉCNICO DE ENFERMAGEM 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 no Hospital 
das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu e demais 
unidades com as quais o Hospital das Clínicas e a FAMESP 
mantenha vínculo na cidade de Botucatu - SP.

OBS. Os admitidos deverão exercer suas funções dentro dos 
horários determinados pelo Hospital das Clínicas da Faculdade 
de Medicina de Botucatu ou Direção do Serviço de Lotação, 
podendo variar em períodos diurnos, noturnos, mistos ou na 
forma de revezamento, durante toda a semana incluindo sába-
dos, domingos e feriados.

I - 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$ 1.507,79 (um mil quinhentos e sete reais e 
setenta e nove centavos).

II - DAS INSCRIÇÕES
1. As inscrições serão realizadas via internet através do 

site: www.famesp.org.br; no período de 10 a 19 de setembro 
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. - SP.

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 regi-
ões 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

III - 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$ 45,00 (quarenta e cinco reais), para pagamento 
na Rede Bancária:

1.3. Efetuar o pagamento do Boleto (dentro do prazo de 
vencimento 19/09/2019) 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, comproba-
tórios das condições exigidas:

 - Ser brasileiro;
 - Possuir 18 anos completos, no ato da admissão;
 - Possuir escolaridade referente ao Ensino Médio Completo 

(2º grau), (no ato da admissão);
 - Estar em dia com as obrigações eleitorais;
 - Estar em dia com as obrigações militares, se do sexo 

masculino;
 - Possuir certificado de Conclusão de Técnico de Enferma-

gem devidamente registrado no COREN (no ato da admissão);
 - Possuir cédula de identidade profissional válida (COREN), 

(no ato da admissão);
 - Estar em dia com a anuidade e obrigações junto ao 

COREN (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;

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 em Nível Superior 

em Fonoaudiologia, no ato da admissão;
Possuir Registro no CRF – Conselho Regional de Fonoaudio-

logia, 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:
Audiologia: sistema auditivo: bases anatômicas e funcio-

nais, Intervenção na surdez infantil, avaliação e diagnóstico 
audiológico, adaptação de próteses auditivas, testes audiológi-
cos para identificação das alterações cocleares, retro-cocleares e 
do sistema tímpano-ossicular. Avaliação e diagnóstico audioló-
gico: testes eletrofisiológicos e de avaliação do processamento 
auditivo. Intervenção audiológica no idoso. Intervenção audioló-
gica na saúde do trabalhador. Deficiência da audição, reabilita-
ção e prótese auditiva/aparelho auditivo. Deficiência da audição, 
reabilitação e implante coclear. Exame otoneurológico. Terapia 
fonoaudiológica da criança surda. Reabilitação vestibular. Tria-
gem auditiva neonatal e acompanhamento do desenvolvimento 
da audição. PAIR: perda auditiva induzida por ruído. Trabalho 
interdisciplinar em Audiologia.

Políticas de Saúde: Diretrizes e bases do Sistema Único 
de Saúde. Constituição da República Federativa do Brasil: Da 
Saúde: Leis Federais nºs 8.080/90 e 8.142/90. Lei orgânica da 
Saúde – Lei estadual 791 de 09/03/1995. Política de Atenção 
Básica no SUS/ Sistema Regionalizado e Hierarquizado de 
Atenção à Saúde: Organização e Funcionamento dos Serviços 
de Saúde. Consolidação do SUS. Epidemiologia, história natural 
e prevenção de doenças. Promoção da Saúde. Vigilância em 
Saúde. Aspectos epidemiológicos das doenças endêmicas no 
Brasil. Indicadores de nível de saúde da população. Doenças 
de notificação compulsória no Estado de São Paulo. Programa 
Nacional de Humanização/ SUS. Direitos do usuário SUS. Sis-
tema de Auditoria do SUS (Política do Ministério da Saúde). 
Estatutos: da Criança, do Adolescente e do Idoso. Lei de Acesso 
à Informação: Lei Federal nº 12527, de 18/11/2011 e Decreto nº 
58052 de 16/05/2012.

Referências:
- Momenshon-S TR. Russo ICP. Prática da Audiologia Clínica. 

São Paulo. Editora Cortez. 2007.
- Marchesan IR. Silva HJ.Tomé MC. Tratados das Especialida-

des em Fonoaudiologia. São Paulo. Editora Roca. 2014.
- Alvarenga KF. Corteletti. O mascaramento na avaliação 

audiológica: um guia prático. 2006.
- Bevilacqua MC, Moret ALM, organizadoras. Deficiência 

auditiva: conversando com familiares e profissionais de saúde. 
São José dos Campos: Pulso Editorial; 2005.

- Mecca FFDN. Lichtig I. Couto MIV. Cárnio MS. et al. Pro-
grama de Intervenção Fonoaudiológica em Famílias de Crianças 
Surdas. São Paulo. Pró-fono. 2004.

- Almeida K. Iorio MCM. Prótese Auditiva: Fundamentos 
Teóricos e Aplicações Clínicas. São Paulo. Lovise. 2003.

- Jack Katz. Tratato de Audiologia Clínica. 4ª Ed. São Paulo, 
Manole. 1999.

- Levy CCAC. Manual de Audiologia Pediátrica. São Paulo. 
Manole. 2015.

- Nudelmann AL. Costa EA. Seligman J. Ibanes RN. PAIR- 
Perda Auditiva Induzida por Ruido. Revinter. 2001.

- Braga SRS. Conhecimentos essenciais pra atender bem o 
paciente com Prótese Auditiva. Pulso. 2003.

- Mezzalira R. Bittar RSM. Albertino S. Otoneurologia Clí-
nica – departamento de otoneurologia ABORL-CCF. São Paulo. 
Revinter. 1º edição. 2014.

- Herdman SJ. Reabilitação Vestibular. São Paulo. Manole. 
2002.

2. Análise de Curriculum Vitae.
ANÁLISE DO CURRICULUM
O currículum documentado, obrigatoriamente entregue no 

ato da Prova Escrita, será analisado e pontuado considerando-
-se:

1. Cursos de Especialização e aprimoramento, nos últimos 
05 anos. Será atribuído 10 pontos, para cada título; até o máxi-
mo de 20 pontos.

2. Cursos, congressos, jornadas, simpósios, encontros, NA 
ÁREA PARA QUAL CONCORRE, nos últimos 5 anos. Será atri-
buído 04 pontos, para cada título; até o máximo de 20 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 15 pontos.

4. Palestras, posters e aulas proferidas em eventos, NA 
ÁREA PARA QUAL CONCORRE, nos últimos 5 anos. Será atri-
buído 05 pontos para cada Título, até o máximo de 15 pontos.

5. Mestrado e Doutorado. Será atribuído 10 pontos por 
título até o máximo de 20 pontos.

6. Outros títulos, a critério da banca, 10 pontos.
O currículo deverá ser elaborado de acordo com os critérios 

de julgamento, agrupado 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 devida-
mente documentados. A não entrega do curriculum determinará 
nota zero neste item de avaliação.

O currículo será devolvido após a homologação do processo 
seletivo, no prazo de 30 dias, na sala de recursos humanos da 
FAMESP. Após essa data serão incinerados.

VI – DO CRITÉRIO DA SELEÇÃO
1. Prova Escrita - Peso 9 - De 0 (zero) a 100 (cem) pontos.
2. Análise do Curriculum Vitae - Peso 1 - De 0 (zero) a 100 

(cem) pontos
VII - DA EXECUÇÃO DAS PROVAS
PROVA ESCRITA
1. A Prova Escrita será realizada no dia 24 de setembro 

de 2019, às 18h00min, no Campus Universitário da UNESP no 
Distrito de Rubião Jr., Botucatu – SP, com duração máxima de 2 
horas e mínima 40 minutos.

1.1 Os candidatos deverão comparecer ao lado do prédio 
novo da Diretoria da Faculdade de Medicina de Botucatu 
(UNESP), CENTRAL DE AULAS, no Campus da UNESP no Dis-
trito de Rubião Jr., 30 (trinta) minutos antes da hora marcada, 
munidos de:

- curriculum vitae (documentado).
- 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.

- 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.

Assinatura: - _________________________________
_____

Proc. 1079/2019-FCHS/CF

 CAMPUS DE SOROCABA - 
INSTITUTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA
 EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 058/2019-ICTS
O Diretor Técnico da Divisão Técnica Administrativa do 

Instituto de Ciência e Tecnologia de Sorocaba, CONVOCA o(a) 
candidato(a) abaixo relacionado, habilitado(a) no concurso 
público de Provas e Títulos para contratação de 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 (dez) meses, em 12 (doze) 
horas semanais de trabalho, sob o regime jurídico da CLT e 
legislação complementar, na área de ENGENHARIA MECÂNICA, 
ENGENHARIA CIVIL, ENGENHARIA DE MATERIAIS E METALÚR-
GICA, sub-área de HIDRÁULICA; PNEUMÁTICOS e MECÂNICA 
no conjunto de disciplinas: “CIRCUITOS HIDRÁULICOS E PNEU-
MÁTICOS; OFICINA MECÂNICA PARA AUTOMAÇÃO”, junto à 
Coordenadoria de Curso, para comparecer no prazo de 5 (cinco) 
dias úteis, a contar da data da publicação deste Edital, junto à 
Seção Técnica de Desenvolvimento e Administração de Recursos 
Humanos desta Unidade situada na Avenida Três de Março, 511 
– Alto da Boa Vista, Sorocaba-SP, para anuência à contratação e 
apresentação dos documentos:

1. - Fotocópia da Cédula de Identidade;
2. - Fotocópia do Título de Eleitor e prova de estar em dia 

com as obrigações eleitorais;
3. - Fotocópia do Certificado de Reservista (quando mas-

culino);
4. - Fotocópia do comprovante de graduação em curso em 

nível superior e de pós-graduação, com o histórico escolar;
5. - Fotocópia da Certidão de Nascimento ou Casamento;
6. - Fotocópia do cartão de inscrição no PIS/PASEP;
7. - Fotocópia do cartão do CPF regularizado;
8. - Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS);
9. - 03 (três) fotos recentes em formato 3x4 (três por 

quatro);
10. - Declaração de bens e valores que compõem o seu 

patrimônio privado;
11. - Número de conta bancária no Banco do Brasil S/A para 

fins de pagamento.
O não comparecimento do(a) candidato(a) dentro do prazo 

acima estabelecido, bem como, a recusa à contratação ou se 
consultado(a) e contratado(a) deixar de entrar em exercício, 
terão exauridos os direitos decorrentes da habilitação no Con-
curso Público.

SEGUE: NOME - RG. - CLASSIFICAÇÃO.
JEFFERSON APARECIDO DIAS – RG 30.625.773-7 SSP/SP / 2º
(Processo n° 552/2018-ICT/SOR)
Sorocaba, 03 de setembro de 2019.
FABRICIO FERREIRA MARCIANO
Diretor Técnico de Divisão
Divisão Técnica Administrativa

 FUNDAÇÃO PARA 
O DESENVOLVIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR

 CONVOCAÇÃO
A Fundação para o Desenvolvimento Médico e Hospitalar 

convoca o (a) candidato (a) NATHALIA SANTOS SOARES, por-
tador (a) do CPF: 465.045.858-73, classificado (a) em 10º lugar 
no processo seletivo de pessoal, realizado por essa fundação na 
função de ENFERMEIRO (PRAZO DETERMINADO) – 22/2019, 
para comparecer no prazo de 3 (três) dias úteis, a contar da 
data de publicação desta, no setor de Recursos Humanos da 
Fundação.

O não cumprimento no referido prazo implicará na perda 
de seus direitos, sendo convocado o candidato posterior para 
assumir referida vaga.

Atenciosamente,
Valquíria Aparecida Bazzo da Cunha
Gerente de Recursos Humanos
FAMESP
Edital nº 085/2019- FAMESP – RH
A Fundação para o Desenvolvimento Médico e Hospita-

lar, torna público, para conhecimento dos interessados, que 
encontram-se abertas as inscrições para o processo seletivo de 
pessoal para a função de FONOAUDIÓLOGO (Audiologia), 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 
das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu e demais 
unidades administradas pela FAMESP na cidade de Botucatu-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, hospitalares e 
extra - hospitalares.

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$ 1.801,58 (um mil oitocentos e 

um reais e cinquenta e oito 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 10 a 19 de setembro 
de 2019.

2. Serão disponibilizados postos de Ajuda ao Candidato, 
para acesso à internet e impressão do boleto bancário no Recur-
sos Humanos da FAMESP (Botucatu), sito na Rodovia João Butig-
nolli, 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 regi-
ões 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$. 60,00 (sessenta reais), para pagamento na Rede 
Bancária:

1.3. Efetuar o pagamento do Boleto (dentro do prazo de 
vencimento 19/09/2019) 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 fecha-
mento de agências bancárias na localidade em que se encontra 
o candidato, a taxa de inscrição deverá ser paga antecipada-
mente.

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, comproba-
tórios das condições exigidas:

Comunicações da Faculdade de Ciências Humanas e Sociais, 
sendo de inteira responsabilidade do candidato o seu acom-
panhamento, não podendo ser alegada qualquer espécie de 
desconhecimento.

13. Toda menção a horário neste Edital e em outros atos 
dele decorrentes terá como referência o horário oficial de 
Brasília.

14. Os questionamentos relativos a casos omissos ou 
duvidosos serão julgados pelo Faculdade de Ciências Humanas 
e Sociais - Câmpus de Franca.

15. Decorridos 90 dias da data da homologação e não 
caracterizando qualquer óbice, é facultada a incineração da 
prova e demais registros escritos, mantendo-se, porém, pelo 
prazo de validade do Concurso Público, os registros eletrônicos.

16. Sem prejuízo das sanções criminais cabíveis, a qualquer 
tempo, a Faculdade de Ciências Humanas e Sociais poderá anu-
lar a inscrição, prova ou contratação do candidato, verificadas 
falsidades de declaração ou irregularidade no Certame.

17. O candidato será considerado desistente e excluído do 
Concurso Público quando não comparecer às convocações nas 
datas estabelecidas ou manifestar sua desistência por escrito.

Informações
- UNESP - Faculdade de Ciências Humanas e Sociais – Cam-

pus de Franca
Seção Técnica de Desenvolvimento e Administração de 

Recursos Humanos
Av. Eufrásia Monteiro Petráglia, 900 – Jardim Dr. Antonio 

Petráglia - Franca/SP
Horário: dias úteis - das 8 às 12 horas e das 13 às 17 horas
Telefone: (16) 3706-8850/8852
ANEXO I – DAS ATRIBUIÇÕES
Assistente de Suporte Acadêmico
Executar atividades de suporte ao ensino, pesquisa e 

extensão, relacionadas as áreas biológicas, exatas e humanas, 
realizadas em laboratórios, clínicas, campo, biotérios, bibliotecas 
demais locais relacionados ao trabalho acadêmico. Manuseio de 
materiais, produtos e resíduos em geral. Outras atividades con-
forme rotina de trabalho estabelecida na área de atuação, bem 
como o manuseio e a manutenção preventiva dos equipamentos 
necessários ao desempenho dessas rotinas. Atuar em conformi-
dade com as normas e procedimentos técnicos e de biosseguran-
ça. Desempenhar outras atividades correlatas e afins.

ANEXO II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
No que se refere à atualização da legislação indicada, 

informa-se que deve ser considerada a legislação atualizada, 
desde que vigente, tendo como base até a data da publicação 
oficial do Edital.

CONHECIMENTOS GERAIS
- Língua Portuguesa
Leitura e interpretação de diversos tipos de textos (literários 

e não literários). Sinônimos e antônimos. Sentido próprio e 
figurado das palavras. Pontuação. Classes de palavras: substan-
tivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e 
conjunção: emprego e sentido que imprimem às relações que 
estabelecem. Concordância verbal e nominal. Regência verbal e 
nominal. Colocação pronominal. Crase.

- Matemática
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. Resolução de situações-problema.

- Legislação
Constituição da República Federativa do Brasil, de 05 de 

outubro de 1988: TÍTULO I - Dos Princípios Fundamentais; 
TÍTULO II - Dos Direitos e Garantias Fundamentais; TÍTULO 
III - Da Organização do Estado; TÍTULO VIII - Da Ordem Social. 
Regimento Geral da Unesp.

Noções de Informática
Sistema Operacional: Windows/Linux: conceito de pastas, 

diretórios, arquivos e atalhos, área de trabalho, área de trans-
ferência, manipulação de arquivos e pastas, uso dos menus, 
programas e aplicativos, interação com o conjunto de aplicati-
vos. Libre Office/Apache Open Office – Writer: estrutura básica 
dos documentos, edição e formatação de textos, cabeçalhos, 
parágrafos, fontes, colunas, marcadores simbólicos e numéri-
cos, tabelas, impressão, controle de quebras e numeração de 
páginas, legendas, índices, inserção de objetos, campos predefi-
nidos, caixas de texto. Libre Office/ Apache Open Office – Calc: 
estrutura básica das planilhas, conceitos de células, linhas, 
colunas, pastas e gráficos, elaboração de tabelas e gráficos, 
uso de fórmulas, funções e macros, impressão, inserção de 
objetos, campos predefinidos, controle de quebras e numera-
ção de páginas, obtenção de dados externos, classificação de 
dados. Libre Office/Apache Open Office – Impress: estrutura 
básica das apresentações, conceitos de slides, anotações, régua, 
guias, cabeçalhos e rodapés, noções de edição e formatação 
de apresentações, inserção de objetos, numeração de páginas, 
botões de ação, animação e transição entre slides. Thunder Bird/
Webmail – Correio Eletrônico: uso de correio eletrônico, preparo 
e envio de mensagens, anexação de arquivos. Mozilla Firefox/
Google Chrome – Internet: Navegação Internet, conceitos de 
URL, links, sites, busca e impressão de páginas.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
História e conceituação da Biblioteca Universitária. Serviço 

de Referência: Conceituação. Usuários. Principais categorias de 
usuários. Coleção e Referência. Diferentes tipos de documen-
tos. Serviços prestados aos usuários. Arranjos dos livros nas 
estantes. Serviços Cooperativos. Serviço de Tratamento de Cole-
ção: Atividades Básicas. Aquisição/Tombamento. Classificação/
Catalogação. Catálogos coletivos. Regras para arquivamento e 
alfabetação. Informatização de Bibliotecas Universitárias.

ANEXO III – MODELO DE RECURSO – SOLICITAÇÃO DE 
REDUÇÃO DO VALOR DA TAXA DE INSCRIÇÃO

Ao Supervisor Técnico da Seção Técnica de Desenvolvi-
mento e Administração de Recursos Humanos do Faculdade de 
Ciências Humanas e Sociais - Campus de Franca.

Nome:
Número do documento de identidade:
Concurso Público nº 41/2019-STDARH-FCHS/CF
Função para o qual se inscreveu:
Endereço completo:
Questionamento:
Embasamento:
Local e Data:
Assinatura:
ANEXO IV – MODELO DE RECURSO
Ao Diretor da Faculdade de Ciências Humanas e Sociais do 

Campus de Franca
Nome: _______________________________________

_____________________
N.º de inscrição: ________________________________

_____________________
Número do Documento de Identidade: _______________

____________________
Concurso Público para o qual se inscreveu: 

_______________________________
Função para a qual se inscreveu: ____________________

___________________
Endereço Completo: _____________________________

___________________
Questionamento: _______________________________

____________________
_____________________________________________

_____________________
Embasamento: _________________________________

____________________
_____________________________________________

_____________________
Local e Data: - ___________________, __/__/__

A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA garante a autenticidade deste documento
quando visualizado diretamente no portal www.imprensaoficial.com.br
quarta-feira, 4 de setembro de 2019 às 01:27:49.
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