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b) em curso superior, em nível de graduação ou pós-
-graduação.

II. perceba remuneração mensal inferior a 2 (dois) salários-
-mínimos ou esteja desempregado. Observação: Será considera-
do 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.

10.1. A concessão da redução de que trata esta lei ficará 
condicionada à apresentação, pelo candidato, no ato da ins-
crição:

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) 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 10 
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 
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.

10.2. O candidato que desejar solicitar o referido direito 
deverá protocolar pessoalmente ou por procuração na Seção 
Técnica de Comunicações e Atividades Auxiliares do IB/CLP, 
sito a Praça Infante Dom Henrique, s/nº, Parque Bitaru, São 
Vicente-SP até às 16h do dia 05/11/2019, juntamente com o 
requerimento, os documentos comprobatórios relacionados ao 
item 10 deste Capitulo.

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

10.4. 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.

10.5. A análise dos documentos comprobatórios será pro-
cedida pela Diretoria Técnica Administrativa do Instituto de 
Biociências do Câmpus do Litoral Paulista.

10.6. O resultado da solicitação será divulgado oficialmente 
na data prevista de 06/11/2019 a partir das 16 h no site: https://
inscricoes.unesp.br.

10.7. Em caso de indeferimento, o prazo para interposição 
de recurso protocolado será até o dia 07/11/2019, das 9h às 11h 
das 14h às 16h, na Seção Técnica de Comunicações e Atividades 
Auxiliares do IB/CLP.

10.7.1. Será considerado indeferido o requerimento de 
solicitação 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 no item 1.1. deste Capítulo.

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

d) que não comprove os requistos previstos no item 10 
deste Capítulo.

10.7.2. Não será permitida, no prazo de recursos, a comple-
mentação de documentos.

11. O IB/CLP reserva-se o direito de verificar a veracidade 
das informações prestadas pelo requerente. Caso alguma das 
informações seja inverídica, o IB/CLP indeferirá o pedido de 
requerimento, sem prejuízo da adoção de medidas judiciais 
cabíveis.

12. As informações prestadas pelo requerente são de 
sua inteira responsabilidade, podendo o IB/CLP utilizá-las em 
qualquer época, no amparo de seus direitos, bem como nos dos 
demais candidatos, não podendo ser alegada qualquer espécie 
de desconhecimento.

13. 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 20/12/2007.

14. O candidato portador de necessidades especiais, que 
necessitar de condições especiais para realizar a prova, deverá, 
no período das inscrições, entregar pessoalmente, na Seção 
Técnica de Comunicações e Atividades Auxiliares do IB/CLP, 
solicitação contendo nome completo, RG, CPF, telefone(s) e os 
recursos necessários para a realização das provas, indicando no 
envelope: "CONCURSO PÚBLICO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 
II, na condição de TÉCNICO ADMINISTRATIVO SUBSTITUTO".

14.1. 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. 14.2. O atendimento às condições especiais pleiteadas 
para a realização das provas ficará sujeito, por parte do IB/CLP, 
à análise da razoabilidade do solicitado.

14.3. Para efeito dos prazos estipulados neste Capítulo, será 
considerada data do protocolo firmado pela Seção Técnica de 
Comunicações e Atividades Auxiliares do IB/CLP.

14.4. O candidato portador de necessidades especiais 
deverá observar ainda o Capítulo III – DA PARTICIPAÇÃO DE 
CANDIDATO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS.

III – DA PARTICIPAÇÃO DE CANDIDATO PORTADOR DE 
NECESSIDADES ESPECIAIS

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 do emprego público, especificadas no ANEXO 
I – DAS ATRIBUIÇÕES, 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 
(04/11/2019 a 08/11/2019), entregar pessoalmente, na Diretoria 
Técnica Administrativa do IB/CLP:

 CAMPUS DO LITORAL PAULISTA
 CONCURSO PÚBLICO Nº 61/2019-DTAd/CLP
EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES
O Diretor do Instituto de Biociências do Câmpus do Litoral 

Paulista, face ao Despacho nº 225/2019-Propeg, publicado no 
DOE de 01/08/2019, pág. 55, por meio da Diretoria Técnica 
Administrativa, torna pública a ABERTURA DE INSCRIÇÕES 
PARA CONCURSO PÚBLICO, regido pelas Instruções Especiais, 
parte integrante deste Edital, para contratação, sob o regime da 
CLT, do emprego público de ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II na 
condição de TÉCNICO ADMINISTRATIVO SUBSTITUTO, em jorna-
da de 40 horas semanais de trabalho, em caráter emergencial, 
para atender excepcional interesse público, enquanto perdurar 
o afastamento do servidor a ser substituído, não excedendo o 
prazo de 02 (dois) anos.

INSTRUÇÕES ESPECIAIS
I – DO EMPREGO PÚBLICO
1. O Concurso Público destina-se à contratação de ASSIS-

TENTE ADMINISTRATIVO II, na condição de TÉCNICO ADMINIS-
TRATIVO SUBSTITUTO, com vaga existente e das que vierem a 
existir dentro do prazo de sua validade.

2. O emprego público, número de vagas, salários e requisi-
tos exigidos são os estabelecidos:

Emprego Público - Nº de Vagas Jornada Salário(R$) Requi-
sito

Assistente Administrativo II - 01 40h semanais 3.328,19 
Ensino médio completo3.

O salário do emprego público, em jornada de 40 horas 
semanais, tem como base o mês de outubro de 2019, Padrão 
29-A da Escala de Vencimentos e Salários - Funções Autárquicas 
de provimento efetivo e Empregos Públicos permanentes, Fun-
ções em Confiança e Funções em Comissão.

3.1. Fará jus aos benefícios do Vale-Transporte ou Vale-
-Trans-Individual o servidor técnico-administrativo que estiver 
no exercício de suas funções na Universidade, cuja remuneração 
mensal bruta não exceda o teto estabelecido pelo Reitor, em 
conformidade com as Portarias Unesp nº 341/2015, 342/2015 
e suas alterações.

4. O candidato aprovado será contratado pelo regime da 
CLT e legislação complementar, deverá prestar serviços dentro 
do horário estabelecido pela Administração, junto ao Instituto de 
Biociências do Câmpus do Litoral Paulista, podendo ser diurno e/
ou noturno, em dias de semana, sábados, domingos e feriados, 
obedecida a carga horária 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 

04/11/2019 às 18 horas de 08/11/2019, exclusivamente pela 
internet: 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, ou seja, 04 a 05/11/2019 (Ver item “10” 
deste Edital).

2. A inscrição implicará na completa ciência e na tácita acei-
tação das normas e condições estabelecidas neste Edital e nas 
demais 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:

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 do emprego 

público;
g) não registrar antecedentes criminais;
h) ter aptidão física e mental para o exercício das atribui-

ções da função, comprovada em avaliação médica; e
i) outros documentos que o IB/CLP julgar necessários.
4. O correspondente pagamento da importância do valor 

da taxa de inscrição de R$ 52,00 (cinquenta e dois reais) deverá 
ser efetuado junto ao 001 – Banco do Brasil, por meio de depó-
sito bancário ou transferência eletrônica de valores na seguinte 
Conta Corrente: Agência: 6698-2, Conta Corrente: 500.084-X.

4.1. O comprovante da inscrição deverá ser enviado por 
e-mail para Diretoria Técnica Administrativa pelo endereço 
concursos.clp@unesp.br.

4.2. Se, por qualquer razão, o cheque for devolvido ou 
efetuado pagamento a menor do valor da taxa de inscrição, a 
inscrição do candidato será automaticamente cancelada.

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

4.4. A pesquisa para acompanhar a situação da inscrição 
poderá ser feita na área do candidato disponível no link: https://
inscricoes.unesp.br, a partir de 02 (dois) dias úteis após o encer-
ramento do período de inscrições.

4.4.1. Caso seja detectada falta de informação, o candi-
dato deverá entrar em contato diretamente com o Instituto de 
Biociências do Câmpus do Litoral Paulista pelos telefones (13) 
3569-7100 de segunda a sexta, das 9h às 11h das 14h às 16h, 
para verificar o ocorrido.

4.5. 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 declarações falsas, inexatas 
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 no ato da inscrição são de 
inteira responsabilidade do candidato, cabendo ao IB/CLP o 
direito de excluir do Concurso Público aquele que apresentar 
dados incorretos ou que prestar informações inverídicas, ainda 
que o fato seja constatado 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.

8.1. Informações complementares referentes à inscrição 
poderão ser obtidas no site https://inscricoes.unesp.br, ou por 
meio do telefone (13) 3569-7100, de segunda a sexta-feira, das 
9h às 11h das 14h às 16h.

9. 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.

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

I. seja estudante regularmente matriculado:
a) em curso pré-vestibular; ou

NATALIA DEMARQUE LIMA - 410.444.338-76 - 
P2019-484-MAD8M46R3U - 32 - 80,00

NATASHA HAYUME DE SANTANA NAKAMURA - 
401.319.528-38 - P2019-484-1T8AHKADHE - 24 - 60,00

NATHALIA LOPES RIBEIRO - 059.080.841-90 - 
P2019-484-8HS00OEE0O - 21 - 52,50

NELCI LELES DE SOUZA FARIA - 043.673.628-41 - 
P2019-484-FE6AELNERE - 21 - 52,50

NEUTERLANDIO DANILO DA SILVA - 382.741.518-79 - 
P2019-484-TDVIE21ILA - 17 - 42,50

NEYLLON GLEISON PRATES FRETAS - 456.933.518-74 - 
P2019-484-E5LOY1Y6O5 - 22 - 55,00

NICOLLY FERREIRA DA SILVA - 415.845.838-27 - P2019-
484-248484R3DA - 14 - 35,00

NOEMI CRISTINA DE SOUZA VIEIRA - 383.164.098-01 - 
P2019-484-6EENO4E0AN - 25 - 62,50

ONILTON ARAUJO DA PAZ - 029.514.801-21 - P2019-484-
UD1NTII101 - 17 - 42,50

PAMELA BIANCA ALVES DA COSTA SELEGUIN - 
056.031.121-40 - P2019-484-V2TE5B0A0C - 10 - 25,00

PÂMELA JAQUELINE COSTA LIMA - 042.318.451-23 - 
P2019-484-I88LQMA52A - 16 - 40,00

PAOLA TRAMA ALVES DOS ANJOS - 268.341.598-27 - 
P2019-484-O6S8PORMO8 - 28 - 70,00

PATRICIA DE SOUZA DA SILVA - 165.468.598-40 - P2019-
484-5D4E6LSAS0 - 13 - 32,50

PATRICIA FERREIRA ALVES - 300.133.018-02 - 
P2019-484-RIA8F3APCR - 20 - 50,00

PATRICIA TURCATO VIEIRA - 355.365.808-84 - 
P2019-484-CI8AI0V3CI - 36 - 90,00

PAULO EDUARDO DE ANDRADE SOUZA PEREIRA - 
497.823.858-75 - P2019-484-575D884AEE - 22 - 55,00

PAULO HENRIQUE DOS SANTOS DE LIMA - 445.702.508-90 
- P2019-484-TLIA04D820 - 15 - 37,50

PAULO SERGIO GONÇALVES SANTANA - 228.074.338-80 - 
P2019-484-4LRSSAOSA3 - 29 - 72,50

PEDRO HENRIQUE MARTINEZ DE BARROS - 438.869.548-38 
- P2019-484-I8E3AQ8QZA - 25 - 62,50

PEDROMAR HERCULANO - 081.995.498-58 - 
P2019-484-NRO9EAOELU - 16 - 40,00

PRISCILA DAMACENO SANTOS - 361.553.768-83 - 
P2019-484-LC5TOALACC - 22 - 55,00

RAFAEL ALVES DE SOUZA - 022.628.651-75 - P2019-484-
5O0A77A62A - 26 - 65,00

RAFAEL EDUARDO LOURENCO PINE - 368.715.978-75 - 
P2019-484-A58NPOAEUU - 17 - 42,50

RAFAEL FACCIN BIFI - 224.198.988-69 - P2019-484-
9C48C9A98F - 14 - 35,00

RAFAEL HIDEKAZU MORIYA - 320.635.768-31 - P2019-484-
1KE3U8E28A - 25 - 62,50

RAFAEL NAKATI BUENO - 381.885.348-70 - P2019-484-
ALAIU8BTLN - 25 - 62,50

RAFAEL OVEJANEDA MORETTI - 433.542.448-52 - 
P2019-484-RMRAJ35EFA - 17 - 42,50

RAIANY PAULA RODRIGUES DE MORAIS - 056.093.121-24 
- P2019-484-SSI9NOYYO1 - 13 - 32,50

RAYANNE TEIXEIRA DA SILVA - 411.217.358-00 - 
P2019-484-7SAE53AA11 - 12 - 30,00

REGINA TERUMI HONDA - 164.519.158-31 - P2019-484-
I6HIN63D8E - 17 - 42,50

RENATA CAPISTRANO MOREIRA FURLANI - 017.131.619-
31 - P2019-484-I9U1ROUCI1 - 34 - 85,00

RENATA CRISTINA DOS SANTOS ABREU - 038.469.696-13 - 
P2019-484-9IETEDI4T9 - 28 - 70,00

RENATA LETÍCIA DE OLIVEIRA SOARES - 394.458.468-69 - 
P2019-484-LTDOR54AO9 - 19 - 47,50

RENEE WILLIAN DE ANDRADE ALENCAR - 322.467.208-00 
- P2019-484-NDEI4DRLRR - 35 - 87,50

ROBERTA DE OLIVEIRA BARBOSA - 414.165.228-83 - 
P2019-484-VE2DIRT68O - 26 - 65,00

ROBERTA KISHITA STROPA - 318.622.748-86 - P2019-484-
STSTB78SR6 - 24 - 60,00

ROSELAINE GARRIDO LOURENÇO - 285.975.628-03 - 
P2019-484-005067RAO2 - 13 - 32,50

ROSELI MUNIZ OLIVEIRA - 322.148.958-76 - P2019-484-
8U2IZ42IEN - 19 - 47,50

ROSIMERE HENRIQUE SILVA DOS ANJOS - 344.567.138-95 
- P2019-484-AO9MSQ3VJI - 11 - 27,50

SABRINA LIMA FOLTRAN - 429.444.368-56 - P2019-484-
4444264AO8 - 18 - 45,00

SANDRA LIMA NICK - 165.492.358-39 - P2019-484-
9595895N98 - 14 - 35,00

SILMARA BUENO DA SILVA BARRETO - 263.687.628-61 - 
P2019-484-LE1ER2AL2E - 28 - 70,00

SILVELISE PUPIN - 332.204.538-21 - P2019-484-IEN03I3228 
- 24 - 60,00

SUMAIA GARCIA FERREIRA - 061.731.898-01 - P2019-484-
0AFSRIA1M7 - 13 - 32,50

SUZANA LÚCIA PROENÇA - 119.974.048-93 - P2019-484-
9AN94A9RZ4 - 29 - 72,50

TAMIRIS YOSHIE KIYAMA DE OLIVEIRA - 340.066.818-44 - 
P2019-484-EE4LORA0DT - 22 - 55,00

TATIANE MEIRA MICAS - 349.230.168-17 - P2019-484-
EEITE6I8M0 - 25 - 62,50

TATIANE TAMIKO IDA - 369.520.328-51 - P2019-484-
D0A92N26IA - 24 - 60,00

THAÍLLA NUNES DE OLIVEIRA - 474.695.588-37 - 
P2019-484-AEAI4AI8SE - 30 - 75,00

THAIS DOS SANTOS CONCEIÇÃO WAESSMAN - 
004.742.980-19 - P2019-484-OSAINMS4O7 - 15 - 37,50

THAYLINE VIEIRA QUEIROZ - 394.739.788-71 - 
P2019-484-EAA7E3NIE3 - 25 - 62,50

THAYNA ADRIANE MARTINS LINS - 486.680.908-60 - 
P2019-484-NANN9TA6TT - 24 - 60,00

THIAGO VINÍCIUS MORAES DE SOUZA - 107.261.977-69 - 
P2019-484-EOVOHEOUI7 - 27 - 67,50

TIAGO RODRIGUES DA SILVA - 389.173.248-19 - P2019-
484-29SGADVDDI - 25 - 62,50

VERONILDA PASSOS DE MENESES ARAÚJO - 357.524.988-
13 - P2019-484-E3L5SVUAMM - 13 - 32,50

VICTOR LOSSAVARO DE ALMEIDA - 390.020.778-07 - 
P2019-484-S02277MT8S - 24 - 60,00

VILMA MARIA DA SILVA - 269.184.318-11 - P2019-484-
1312IAMA31 - 8 - 20,00

VITOR HENRIQUE PASSOLONGO DE SOUZA - 420.496.748-
56 - P2019-484-TVE627L6NU - 29 - 72,50

VITÓRIA ASSUMPÇÃO - 229.847.538-52 - P2019-484-
O27M22577A - 28 - 70,00

WILLIAN MANTELI DA SILVA - 390.695.778-01 - P2019-484-
L6I9D1A9IA - 17 - 42,50

WILLIAN TORO RODRIGUES - 228.595.138-84 - P2019-484-
EIE58ISN8O - 18 - 45,00

YAMILA SEVERO DA SILVA - 393.915.258-73 - P2019-484-
9VSDI93EA8 - 26 - 65,00

YASMIN ELOY ALVES DE LIMA - 011.223.101-29 - P2019-
484-E20SYDNY3I - 18 - 45,00

YASMINE ALTIMARE DA SILVA - 265.184.098-00 - 
P2019-484-I5IEVMR0TR - 20 - 50,00

O candidato de inscrição número P2019-484-388O3ETCS3 
foi eliminado do certame em razão do disposto na alínea “e” 
do item 13.1 do Capítulo IV - “da prestação da prova” do Edital 
116/2019 – STDARH - CISA. Os demais candidatos convocados 
por intermédio do Edital 117/2019 e não relacionados neste, não 
compareceram para realização da prova.

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

Ilha Solteira, 30 de outubro de 2019.

HAZEEL VIEIRA NOGUEIRA - 990.960.721-20 - P2019-484-
9LU9IEZO0E - 21 - 52,50

HEITOR DE OLIVEIRA SARAIVA - 419.311.928-98 - P2019-
484-IR9H94L19T - 8 - 20,00

HELDER ADRIANO DE SOUZA DA SILVA - 255.327.338-05 - 
P2019-484-DL2DS5IASS - 23 - 57,50

HELOISA DE SOUZA ROCHA DA SILVA - 354.788.748-84 - 
P2019-484-ALEE74O3ER - 14 - 35,00

HENRIQUE DE CARVALHO SALES - 496.036.858-60 - P2019-
484-8EAN63V4AE - 23 - 57,50

HÉRICA DE FARIAS RIBEIRO - 352.626.738-30 - P2019-484-
5S5BA3I8H3 - 13 - 32,50

IGOR BOCCHI LOMBA - 405.174.728-05 - 
P2019-484-OO57CCMRGO - 20 - 50,00

ISADORA MARIOTO DOS SANTOS - 388.532.818-63 - 
P2019-484-OASM3883OI - 24 - 60,00

IZA HELENA MACEDO SCANDIUZZI - 005.937.156-08 - 
P2019-484-NANZLAAIID - 15 - 37,50

JACIARA ALVES ARAUJO DE LACERDA - 389.496.378-63 - 
P2019-484-S33V87S33R - 14 - 35,00

JANAINA ZANQUETA PINTO - 343.596.988-10 - 
P2019-484-IN9TE1AON0 - 20 - 50,00

JEFFERSON WELLITON CARDOSO DA SILVA - 430.267.388-
59 - P2019-484-3FOAEIO8CO - 14 - 35,00

JESSICA LARA DA SILVA CERDAN - 378.556.658-11 - P2019-
484-73ESA13ARC - 7 - 17,50

JESSYCA CAMILO RIBEIRO - 077.930.589-25 - P2019-484-
ISORR7I7I0 - 24 - 60,00

JOAO PEDRO DOS SANTOS SOUSA - 479.146.948-86 - 
P2019-484-DSADSOSSJD - 19 - 47,50

JOICE SILVA LACERDA - 455.918.198-50 - P2019-484-
ADLIAILIC9 - 15 - 37,50

JOSIANE MEDEIROS DA SILVA - 318.786.558-50 - P2019-
484-0O88I3DI6A - 12 - 30,00

JOZIANE ALVES BARBOSA - 003.186.831-21 - P2019-484-IA-
83JV8BE2 - 13 - 32,50

JULIA TRINDADE DA SILVA - 701.352.371-22 - P2019-484-IA-
A2J2SIJ7 - 22 - 55,00

JULIANA DE LIMA GALVANI - 006.232.941-33 - P2019-484-
0EL3L3IE4I - 9 - 22,50

JULIANA DE SOUZA PEREIRA - 351.116.768-05 - P2019-
484-13A18AP608 - 14 - 35,00

JULIANA MARCELINO KATO - 364.512.188-98 - 
P2019-484-C8U6TOAKO8 - 29 - 72,50

KAMILA DA SILVA BARBOSA - 464.636.798-01 - P2019-484-
61B4VRBOLL - 16 - 40,00

KARINA HWANG ARCOLEZI - 053.779.521-97 - P2019-484-
75KA7I7A75 - 26 - 65,00

KETLHEN MARCIANO DE AZEVEDO - 229.072.508-09 - 
P2019-484-VVEE2KECKN - 22 - 55,00

LAETITIA MARIE LOUISE CHADOUTEAUD - 352.294.608-14 
- P2019-484-I64EHTATEM - 20 - 50,00

LARISSA ALMEIDA ALVES - 114.310.516-83 - P2019-484-
EIMMLAS43S - 29 - 72,50

LAURA APARECIDA OLIVEIRA PEIXOTO - 310.196.738-42 - 
P2019-484-1O1U6AOEOO - 23 - 57,50

LENILDA JOSEFA DA CUNHA SILVA - 168.759.458-94 - 
P2019-484-E5UN5A5AN9 - 15 - 37,50

LEONARDO PEREZ MEDEIROS - 465.288.568-77 - P2019-
484-DDO86E8R75 - 19 - 47,50

LETICIA BIAGI VILELA - 395.707.058-92 - P2019-484-BAE-
GI50IL9 - 29 - 72,50

LETICIA RAMOS PEREIRA - 065.976.841-09 - P2019-484-
9E4AE90019 - 13 - 32,50

LILLIAN APARECIDA CORONEL VILALBA - 028.536.461-81 - 
P2019-484-R6LNL83IE8 - 10 - 25,00

LORENA FRIGINI MORO CAPO - 124.431.367-01 - P2019-
484-1CO1RR32R2 - 25 - 62,50

LORENE REIS SILVA - 313.688.898-75 - P2019-484-SRV-
8NIIS38 - 15 - 37,50

LUCAS DA SILVA ROCELI - 046.693.351-70 - 
P2019-484-0UAI9EAC4R - 27 - 67,50

LUCAS DIEGO DE CAMPOS SALTIVA - 041.395.701-21 - 
P2019-484-GM2AAM7O5A - 19 - 47,50

LUCAS GABRIEL MARCIANO DE AZEVEDO - 474.993.268-
02 - P2019-484-ECDIAIM993 - 19 - 47,50

LUCAS LOPES E SILVA - 387.802.198-45 - P2019-484-
L5IIL8S3SL - 27 - 67,50

LUCAS MATEUS OLIVEIRA MONTALVÃO - 436.931.288-47 - 
P2019-484-ORMEOOCTLN - 26 - 65,00

LUCAS RODRIGUES CANGUÇU - 088.013.889-00 - P2019-
484-CN80GRSSS1 - 22 - 55,00

LUCAS VILELA - 440.835.018-47 - P2019-484-418380A718 
- 26 - 65,00

LUDMILA PEREIRA CAVASSANO - 458.716.748-79 - 
P2019-484-IUC4ESCVAV - 22 - 55,00

LUIS ROBERTO NUNES - 085.279.798-29 - P2019-484-
8O2OSU9S8B - 17 - 42,50

MARCELO DANTAS DOS SANTOS - 383.666.288-41 - P2019-
484-8D6S4O466D - 34 - 85,00

MÁRCIA HELENA SCABORA - 120.018.738-59 - 
P2019-484-A70AREE1HS - 20 - 50,00

MARCIA REGINA DA SILVA RUBIO - 078.529.908-43 - 
P2019-484-IA8S5MVL9A - 13 - 32,50

MARCOS GOMIDE VIEIRA - 063.123.948-08 - P2019-484-SC-
MI3CS0SM - 17 - 42,50

MARCUS VINICIUS DE SOUZA MELO - 426.017.398-78 - 
P2019-484-A8Z4ALAS22 - 18 - 45,00

MARIANA ANA RIBEIRO FLAIT - 364.123.698-30 - P2019-
484-039IR02O9I - 12 - 30,00

MARIANA LOPES DE OLIVEIRA - 328.287.988-10 - 
P2019-484-REE7L872DS - 19 - 47,50

MARIANA MILITÃO IGRECIAS - 014.496.571-25 - 
P2019-484-ASAA5AOO14 - 28 - 70,00

MARISSANDRA MACIEL PEREIRA BERTIPAGLIA - 
430.744.188-50 - P2019-484-I4EB0AE0R7 - 22 - 55,00

MARTA MARIA CRUZ GOMES - 386.219.608-93 - 
P2019-484-MA9R99T3GA - 30 - 75,00

MARY APARECIDA LEAL MOTTA - 165.492.748-18 - 
P2019-484-OLA1MER4AL - 13 - 32,50

MAURÍCIO MARTINS TERRIN - 380.391.358-69 - P2019-
484-M13M6OARC0 - 27 - 67,50

MAURO DE PAULA IIDA - 233.892.128-33 - P2019-484-UA-
P8O8RO29 - 11 - 27,50

MAYANNA DE VASCONCELOS VIEIRA - 409.729.038-01 - 
P2019-484-DV0MSV4NO4 - 21 - 52,50

MAYARA CRISTINA ARRUDA BARBOSA - 369.909.698-06 - 
P2019-484-Y9N0R06B9Y - 17 - 42,50

MAYARA DE OLIVEIRA GLÓRIA - 102.873.786-67 - P2019-
484-RMY1EIO8IR - 30 - 75,00

MAYARA GONÇALVES MARIANO - 368.052.088-31 - 
P2019-484-R3E6MAALY5 - 21 - 52,50

MICHELA ROBERTA DE OLIVEIRA - 305.432.988-76 - 
P2019-484-II8I8MCA6O - 18 - 45,00

MIRIAM ANUNCIAÇÃO DOS SANTOS NASCIMENTO - 
037.002.039-18 - P2019-484-NIINST71A0 - 12 - 30,00

MONICA BENTO DE SOUZA LYRA - 175.204.668-41 - 
P2019-484-EN8B4OUD7O - 21 - 52,50

MONIQUE JAQUELINE COSTA GONÇALVES - 364.249.508-
77 - P2019-484-MU7NCOU926 - 15 - 37,50

NAIR PEREIRA DOS SANTOS - 257.818.598-02 - P2019-484-
N107D2EOI0 - 8 - 20,00

NANCY PARAIZO - 067.269.048-94 - P2019-484-
OAC9Y96AP0 - 12 - 30,00

NANDA GUIMARÃES FERREIRA DOS SANTOS - 372.695.168-
71 - P2019-484-RS2RNRTERF - 21 - 52,50

A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA garante a autenticidade deste documento
quando visualizado diretamente no portal www.imprensaoficial.com.br
quinta-feira, 31 de outubro de 2019 às 01:45:51.
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Telefone: (13) 3569-7100
Site: https://inscricoes.unesp.br
ANEXOS
ANEXO I – DAS ATRIBUIÇÕES
Participar do planejamento, organização, controle e aná-

lise das atividades administrativas. Desenvolver atividades 
administrativas, compatíveis com a área de atuação, visando o 
atendimento às rotinas e sistemas estabelecidos. Desempenhar 
outras atividades correlatas e afins, inclusive aquelas previstas 
nos níveis anteriores do encarreiramento desta função.

ANEXO II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
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. Juros 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.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
LEGISLAÇÃO
- Constituição da República Federativa do Brasil, de 05 de 

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

- Regimento Geral da UNESP.
NOÇÕES DE INFORMÁTICA
Noções de Informática: Sistema Operacional: Windows/

Linux: conceito de pastas, diretórios, arquivos e atalhos, área 
de trabalho, área de transferência, manipulação de arquivos e 
pastas, uso dos menus, programas e aplicativos, interação com 
o conjunto de aplicativos. Libre Office/Apache Open Office – 
Writer: estrutura básica dos documentos, edição e formatação 
de textos, cabeçalhos, parágrafos, fontes, colunas, marcadores 
simbólicos e numéricos, tabelas, impressão, controle de quebras 
e numeração de páginas, legendas, índices, inserção de objetos, 
campos predefinidos, caixas de texto. Libre Office/ Apache Open 
Office – Calc: estrutura básica das planilhas, conceitos de célu-
las, 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 nume-
ração 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.

ANEXO III – MODELOS DE RECURSOS
1- Recurso contra o resultado da solicitação de redução do 

valor da taxa de inscrição
Senhor Diretor do Instituto de Biociências do Câmpus do 

Litoral Paulista - UNESP
MARCOS ANTÔNIO DE OLIVEIRA,
Eu, ___________________________________, RG nº 

_____________________, candidato (a) inscrito (a) no Concur-
so Público Edital nº 61/2019 - DTAd - IB/CLP, sob nº ______, pelo 
presente venho requerer, EM GRAU DE RECURSO, deferimento 
da solicitação de redução da taxa de inscrição, indeferida pela 
DTAd - IB/CLP, motivado por _________________________.

São Vicente, ___ de ___________ de 20__.
______________________________
Assinatura do Candidato
2- Recurso contra o gabarito e resultado final do concurso 

público
Senhor Diretor do Instituto de Biociências do Câmpus do 

Litoral Paulista - UNESP
MARCOS ANTÔNIO DE OLIVEIRA,
Eu, ___________________________________, RG nº 

_____________________, candidato (a) inscrito (a) no Con-
curso Público Edital nº 61/2019 - DTAd - IB/CLP, sob nº ______, 
pelo presente venho requerer, EM GRAU DE RECURSO, REVISÃO 
DO GABARITO E RESULTADO FINAL, tendo em vista ______
________________________________________________
____.

São Vicente, ___ de ___________ de 20__.
__________________________
Assinatura do Candidato

 BEC - Bolsa Eletrônica 
de Compras
 SECRETARIA DE GOVERNO

 INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO 
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL

 Nº DA PD VENCIMENTO VALOR

2019PD22928 02-11-2019 R$ 2.375,10
2019PD23405 02-11-2019 R$ 1.464,00
2019PD22836 03-11-2019 R$ 13.915,00
2019PD02593 04-11-2019 R$ 138,00
2019PD22835 06-11-2019 R$ 18.500,00
2019PD23009 07-11-2019 R$ 4.800,00
2019PD23106 07-11-2019 R$ 787,50
2019PD23722 08-11-2019 R$ 19.800,00
2019PD23723 08-11-2019 R$ 2.200,00
2019PD23725 08-11-2019 R$ 6.480,00
2019PD23726 08-11-2019 R$ 608,00
2019PD23730 08-11-2019 R$ 11.050,00
2019PD23731 08-11-2019 R$ 478,00
2019PD23733 08-11-2019 R$ 1.297,20
2019PD23371 09-11-2019 R$ 5.258,00
2019PD23373 09-11-2019 R$ 2.795,00
2019PD23472 10-11-2019 R$ 612,00
2019PD23474 10-11-2019 R$ 1.800,00
2019PD23483 10-11-2019 R$ 7.819,40
2019PD23555 10-11-2019 R$ 10.920,00
TOTAL  R$ 113.097,20

 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

 UG LIQUIDANTE Nº. DA PD VALOR R$

400114 2019PD00548 177,70
Total Geral de PDs VENCIMENTO 01-11-2019 R$ 177,70

2.2. 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, sedex, telegrama ou outro meio que não o especificado 
neste Edital.

3. O resultado da análise do recurso contra o resultado da 
solicitação de redução do valor da taxa de inscrição será divul-
gado oficialmente no link do concurso disponível em https://
inscricoes.unesp.br.

4. Em caso de interposição de recurso contra gabarito e 
resultado final do Concurso Publico, o candidato deverá utilizar 
o modelo constante do ANEXO III – MODELO DE RECURSO.

5. No caso de provimento do recurso interposto dentro 
das especificações, esse poderá, eventualmente, alterar a nota/
classificação obtida pelo candidato para uma nota/classificação 
superior ou inferior, bem como poderá ocorrer a habilitação ou a 
desclassificação do candidato.

6. O resultado da análise dos recursos será divulgado ofi-
cialmente no link do concurso disponível em https://inscricoes.
unesp.br, bem como publicado no Diário Oficial do Estado de São 
Paulo, quando for o caso.

7. O gabarito divulgado poderá ser alterado em função 
da análise dos recursos interpostos e, caso haja anulação ou 
alteração de gabarito, as provas serão corrigidas de acordo com 
o gabarito oficial definitivo.

8. A pontuação relativa à(s) questão(ões) anulada(s) será 
atribuída a todos os candidatos presentes na PROVA OBJETIVA.

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

10. Os recursos interpostos fora da forma e dos prazos esti-
pulados neste Edital não serão conhecidos, bem como não serão 
conhecidos aqueles que não apresentarem fundamentação e 
embasamento, ou aqueles que não atenderem às instruções 
constantes deste Edital.

11. Não será aceito pedido de revisão de recurso e/ou recur-
so de recurso e/ou pedido de reconsideração.

12. Não haverá, em hipótese alguma, vistas de prova.
13. A resposta ao recurso interposto será objeto de divulga-

ção no DOE, com exceção do resultado da solicitação de redução 
da taxa de inscrição, que será apenas divulgado oficialmente no 
link do concurso disponível em https://inscricoes.unesp.br.

IX – DA CONTRATAÇÃO
1. A contratação será caracterizada até 30 (trinta) dias após 

a convocação e obedecerá à rigorosa ordem de classificação dos 
candidatos, de acordo com as necessidades do IB/CLP.

2. Por ocasião da contratação, deverão ser comprovadas, 
mediante entrega dos devidos documentos, observados os ter-
mos do item 3. do Capítulo II – DAS INSCRIÇÕES:

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

b) firmar declaração de que não acumula remuneração pro-
veniente de cargos públicos, conforme previsto na Constituição 
Federal de 1988;

c) outras exigências que o IB/CLP julgar necessárias.
3. O não atendimento à convocação ou, contratado, deixar 

de entrar em exercício dentro do prazo estabelecido, ou ainda 
a manifestação por escrito de desistência, implicará na exclusão 
definitiva do candidato deste Concurso Público, sem qualquer 
alegação de direitos futuros.

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

documentos comprobatórios constantes no item 3. do Capítulo 
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 anos contados da data da sua homologação, podendo ser 
prorrogado, a critério da Administração, uma única vez e por 
igual período.

4. Caberá ao Diretoria Técnica Administrativa do IB/CLP 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 Diretoria Técnica Administrativa do IB/CLP, por 
meio do telefone (13) 3569-7100 ou pelo endereço eletrônico 
concursos.clp@unesp.br.

8. Em caso de alteração de algum dado cadastral até a 
emissão da classificação definitiva e durante o prazo de vali-
dade deste certame, o candidato deverá requerer a atualização 
ao IB/CLP.

9. O IB/CLP se exime das despesas decorrentes de viagens 
e estadias dos candidatos para comparecimento a qualquer fase 
deste Concurso Público e de documentos/objetos esquecidos ou 
danificados no local ou sala de provas.

10. O IB/CLP não se responsabiliza 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. O IB/CLP não emitirá Declaração de Aprovação no Con-

curso 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, sendo de inteira responsabilidade do 
candidato o seu acompanhamento, 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 duvi-
dosos serão julgados pelo IB/CLP.

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, o IB/CLP poderá anular a inscrição, prova ou contratação 
do candidato, verificadas falsidades de declaração ou irregula-
ridade 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.

18. A inscrição implicará a completa ciência e tácita acei-
tação das normas e condições estabelecidas neste Edital e das 
demais normas legais pertinentes, sobre as quais não poderá o 
candidato alegar qualquer espécie de desconhecimento.

Informações:
Diretoria Técnica Administrativa – IB/CLP
Endereço: Praça Infante Dom Henrique, s/nº
Horário de Funcionamento: dias úteis, das 9h às 11h e das 

14h às 16h

6. Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo ale-
gado, para justificar o atraso ou a ausência do candidato, nem 
aplicação da prova fora do local, data e horário preestabelecido.

7. O candidato não poderá ausentar-se da sala de prova sem 
o acompanhamento de um Fiscal.

8. Não haverá prorrogação do tempo previsto para a aplica-
ção da prova em virtude de afastamento, por qualquer motivo, 
de candidato da sala de prova.

9. Em caso de necessidade de amamentação durante a 
realização da prova, a candidata deverá levar um acompanhante 
adulto, maior de idade, que ficará em local reservado para tal 
finalidade e será responsável pela guarda da criança.

9.1. O IB/CLP não se responsabilizará pela criança, no caso 
de a candidata não levar o acompanhante, o que ocasionará sua 
eliminação do concurso.

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

10. Não haverá compensação do tempo de amamentação 
na duração da prova da candidata.

11. O candidato que, eventualmente, necessitar alterar 
algum dado cadastral no dia da prova, deverá solicitar for-
mulário específico para tal finalidade, constando data e sua 
assinatura e entregando ao fiscal.

12. São de responsabilidade do candidato, inclusive no que 
diz respeito a seus dados pessoais, a verificação e conferência 
do material entregue pelo IB/CLP para a realização da prova.

13. Durante as provas, não serão permitidos qualquer 
espécie de consulta a códigos, livros, manuais, impressos, ano-
tações e/ou outro tipo de pesquisa; utilização de outro material 
não fornecido pelo IB/CLP; 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, deverá(ão) permanecer desligado(s) 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) apresentar-se após o horário estabelecido e em local e 

data diferente do estabelecido para aplicação das provas;
b) não comparecer à prova, seja qual for o motivo alegado;
c) não apresentar o documento de identificação conforme 

previsto no item 2. deste Capítulo;
d) ausentar-se da sala ou local de prova sem o acompanha-

mento de um fiscal;
e) 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;

f) lançar mão de meios ilícitos para executar a prova;
g) não devolver ao fiscal o material de aplicação da prova;
h) estiver portando arma, ainda que possua respectivo 

porte;
i) durante o processo, não atender a quaisquer das disposi-

ções estabelecidas neste Edital;
j) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos;
k) agir com incorreção ou descortesia para com qualquer 

membro da equipe encarregada da aplicação da prova.
l) retirar-se do local antes de decorrido o tempo mínimo 

de permanência.
15. O candidato somente poderá retirar-se da sala de apli-

cação da prova depois de transcorrido o tempo de 50% da sua 
duração, levando consigo somente o material fornecido para 
conferência da prova objetiva realizada.

15.1. No ato da realização da PROVA OBJETIVA, o candidato 
receberá a FOLHA DEFINITIVA DE RESPOSTAS e o CADERNO DE 
QUESTÕES.

15.1.1. O candidato deverá observar, total e atentamente, os 
termos das instruções contidas na capa do caderno de questões 
e na folha de respostas, não podendo ser alegado qualquer 
espécie de desconhecimento.

15.1.2. Em hipótese alguma, haverá substituição da FOLHA 
DEFINITIVA DE RESPOSTAS por erro do candidato.

15.1.3. A FOLHA DEFINITIVA DE RESPOSTAS, cujo preenchi-
mento é de responsabilidade do candidato, é o único documento 
válido para a correção eletrônica e deverá ser entregue, no final 
da prova, ao FISCAL DE SALA, juntamente com o caderno de 
questões.

15.1.4. O candidato deverá transcrever as respostas para a 
FOLHA DEFINITIVA DE RESPOSTAS, com caneta azul ou preta, 
bem como assinar no campo apropriado.

15.1.5. O candidato que tenha solicitado ao IB/CLP, fiscal 
transcritor deverá indicar os alvéolos a serem preenchidos pelo 
fiscal, indicado pelo IB/CLP, designado para tal finalidade.

15.1.6. Não será computada questão com emenda ou rasu-
ra, ainda que legível, nem questão não respondida ou que conte-
nha mais de uma resposta, mesmo que uma delas esteja correta.

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

15.1.8. Após o término do prazo previsto para a duração 
da prova, não será concedido tempo adicional para o candidato 
continuar respondendo à questão ou procedendo à transcrição 
para a FOLHA DEFINITIVA DE RESPOSTAS.

VI - DO JULGAMENTO DAS PROVAS E HABILITAÇÃO
1. A PROVA OBJETIVA, de caráter eliminatório e classifica-

tório, será avaliada na escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos.
1.1. Serão considerados habilitados os candidatos que 

obtiverem no mínimo 60 (sessenta) pontos.
1.2. O candidato não habilitado será excluído do Concurso.
2. A pontuação final do candidato corresponderá aos pontos 

obtidos na PROVA OBJETIVA .
VII - DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE E DA CLASSIFICAÇÃO 

FINAL
1. Os candidatos aprovados serão classificados por ordem 

decrescente da pontuação final, sendo elaborada uma Lista de 
Classificação 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 (sessenta) 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) maior pontuação em Legislação;
c) maior pontuação em Língua Portuguesa;
d) for mais idoso entre os candidatos com idade inferior 

a 60 anos;
e) tiver o maior número de filhos.
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.

VIII - DOS RECURSOS
1. O prazo para interposição de recurso será de 2 dias úteis, 

contados da data da divulgação ou do fato que lhe deu origem.
2. Em caso de interposição de recurso, o candidato deve pre-

encher o modelo constante no ANEXO III - MODELOS DE RECUR-
SOS, protocolar, pessoalmente ou por meio de um procurador, na 
Seção Técnica de Comunicações e Atividades Auxiliares do IB/
CLP, de segunda a sexta-feira, das 9h às 11h e das 14h às 16h.

2.1. Em caso de interposição de recurso contra o resultado 
da solicitação de redução do valor da taxa de inscrição, o 
candidato deve preencher o modelo constante no ANEXO III – 
MODELO DE RECURSO, protocolar, pessoalmente ou por meio de 
um procurador, na Seção Técnica de Comunicações e Atividades 
Auxiliares do IB/CLP.

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 adap-
tação da sua prova. A validade do laudo deverá ser de 02 (dois) 
anos, quando a deficiência for permanente ou de longa duração, 
e de 01 (um) ano nas demais situações;

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

2.1. O laudo deverá estar legível, sob pena de não ser 
considerado.

2.2. 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.

2.3. 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, 
levando-se em conta o grau de dificuldade apresentado em 
decorrência da deficiência (artigo 2º, § 4º, da Lei Complementar 
Estadual nº 683/92).

2.4. O candidato inscrito como portador de necessidades 
especiais que necessitar de condições especiais para a realização 
das provas deverá observar o item 14 e seus subitens do Capítu-
lo II – DAS INSCRIÇÕES.

2.5. 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. Após o prazo de inscrição, fica proibida qualquer inclusão 
ou exclusão de candidato da lista especial de candidatos porta-
dores de necessidades especiais.

5. 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 São Paulo 
- 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.

6. Quando a perícia concluir pela inaptidão do candidato, 
desde que requerido a Diretoria Técnica Administrativa do IB/
CLP, 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.

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

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

6.3. Findo o prazo estabelecido no item 6.1., deste Capítulo, 
serão divulgadas as Listas de Classificação Definitiva Geral e 
Especial, das quais serão excluídos do Concurso Público, os 
portadores de necessidades especiais considerados inaptos na 
inspeção médica.

7. Não ocorrendo inscrição no Concurso Público ou apro-
vação de candidatos portadores de necessidades especiais, será 
elaborada somente a Lista de Classificação Definitiva Geral.

8. Quando da classificação definitiva, será excluído da Lista 
de Classificação Definitiva Especial o candidato que não tiver 
configurada a deficiência declarada, passando a figurar apenas 
na Lista de Classificação Definitiva Geral.

9. Será excluído do Concurso Público o candidato que não 
comparecer à perícia médica e/ou aquele que tiver deficiência 
considerada incompatível com as atribuições do emprego públi-
co, mesmo que submetidos e aprovados no concurso público.

10. Após o ingresso do candidato portador de necessidades 
especiais, essas não poderão ser arguidas para justificar a con-
cessão de readaptação do emprego público e de aposentadoria 
por invalidez.

11. Para efeito dos prazos estipulados deste Capítulo, será 
considerada, conforme o caso, a data do protocolo firmado 
pelo IB/CLP.

12. Os documentos encaminhados fora do modelo e dos 
prazos estipulados neste Capítulo não serão conhecidos.

IV – DAS PROVAS
1. O Concurso Público constará de uma PROVA OBJETIVA, 

de caráter eliminatório e classificatório, e visa avaliar o grau de 
conhecimento teórico do candidato, necessário ao desempenho 
do emprego público.

2. A PROVA OBJETIVA terá duração de 2 horas e 30 minutos 
e será composta de questões de múltipla escolha, de acordo com 
o conteúdo programático constante do ANEXO II – CONTEÚDO 
PROGRAMÁTICO, sendo 10 questões de Língua Portuguesa, 
10 questões de Matemática, 10 questões de Legislação e 10 
questões de Informática.

V - DA PRESTAÇÃO DAS PROVAS
1 - A PROVA OBJETIVA será realizada no IB/CLP, sito a Praça 

Infante Dom Henrique, s/ nº, Parque Bitaru, São Vicente – SP, 
em data ainda a ser divulgada pelo IB/CLP no link: https://
inscricoes.unesp.br.

2. O candidato deverá comparecer ao local designado para 
a respectiva prova, com antecedência mínima de 30 (trinta) 
minutos, munido de:

a) caneta azul ou preta, lápis preto nº 2 e borracha macia;
b) original de um dos seguintes documentos de identifi-

cação e dentro do prazo de validade, conforme o caso: 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 ou Passaporte.

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

2.2. Eventualmente, se, por qualquer que seja o motivo, não 
constar no Edital de Convocação o nome do candidato, este 
deverá entrar em contato com o IB/CLP, por meio do telefone 
(13) 3569-7100, de segunda a sexta-feira das 9h às 11h e das 
14h às 16h para verificar o ocorrido.

2.2.1. Ocorrendo o caso constante deste subitem, 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, preen-
cher, no dia da prova, formulário específico.

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

2.2.3. Constatada eventual irregularidade na inscrição, a 
inclusão do candidato será automaticamente cancelada, não 
cabendo recurso, independentemente de qualquer formalidade, 
considerados nulos todos os atos dela decorrentes.

3. Somente será admitido na sala ou local de prova o 
candidato que apresentar um dos documentos discriminados 
na alínea b do item 2 deste Capítulo, e desde que permita, com 
clareza, a sua identificação.

4. Não serão aceitos protocolos, cópia dos documentos cita-
dos, ainda que autenticada, boletim de ocorrência ou quaisquer 
outros documentos não constantes deste Edital, inclusive Cader-
neta Escolar, Carteira Funcional de ordem pública ou privada.

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