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VII – cada prova será avaliada, individualmente, pelos mem-
bros da comissão julgadora;

VIII – serão considerados habilitados para a 2ª fase os 
candidatos que obtiverem, da maioria dos membros da comissão 
julgadora, nota mínima sete;

IX – a comissão julgadora apresentará, em sessão pública, 
as notas recebidas pelos candidatos.

5. - Participarão da segunda fase somente os candidatos 
aprovados na primeira fase.

Segunda fase: PROVA PÚBLICA DE ARGUIÇÃO E JULGA-
MENTO DO MEMORIAL, PROVA DIDÁTICA E PROVA PRÁTICA

PROVA PÚBLICA DE ARGUIÇÃO E JULGAMENTO DO 
MEMORIAL

6. - O julgamento do memorial, expresso mediante nota 
global, incluindo arguição e avaliação, deverá refletir o mérito 
do candidato.

Parágrafo único – No julgamento do memorial, a comissão 
apreciará:

I – produção científica, literária, filosófica ou artística;
II – atividade didática universitária;
III – atividades relacionadas à prestação de serviços à 

comunidade;
IV – atividades profissionais ou outras, quando for o caso;
V - diplomas e outras dignidades universitárias.
PROVA DIDÁTICA
7. - A prova didática será pública, com a duração mínima 

de quarenta e máxima de sessenta minutos, e versará sobre 
o programa da área de conhecimento acima mencionada, nos 
termos do artigo 137 do Regimento Geral da USP.

I – a comissão julgadora, com base no programa do concur-
so, organizará uma lista de dez pontos, da qual os candidatos 
tomarão conhecimento imediatamente antes do sorteio do 
ponto;

II - o candidato poderá propor a substituição de pontos, 
imediatamente após tomar conhecimento de seus enunciados, 
se entender que não pertencem ao programa do concurso, 
cabendo à comissão julgadora decidir, de plano, sobre a proce-
dência da alegação;

III – o sorteio do ponto será feito vinte e quatro horas antes 
da realização da prova didática, sendo vedado ao candidato 
renunciar a esse prazo;

IV – o candidato poderá utilizar o material didático que 
julgar necessário;

V – se o número de candidatos o exigir, eles serão divididos 
em grupos de, no máximo, três, observada a ordem de inscrição, 
para fins de sorteio e realização da prova.

PROVA PRÁTICA
8. - A prova prática de laboratório versará sobre o programa 

da área de conhecimento acima mencionada, nos termos do 
Regimento Interno da Faculdade de Odontologia da USP.

I – A comissão julgadora organizará os pontos, o “modus 
faciendi” e a duração da prova prática;

II – a comissão julgadora comunicará, por escrito, a todos 
os candidatos, os pontos, o “modus faciendi” e a duração da 
prova prática;

III - o candidato poderá propor a substituição de pontos, 
imediatamente após tomar conhecimento de seus enunciados, 
se entender que não pertencem ao programa do concurso, 
cabendo à comissão julgadora decidir, de plano, sobre a proce-
dência da alegação.

JULGAMENTO DA 2ª FASE
9. - Ao término da apreciação das provas, cada candidato 

terá de cada examinador uma nota final que será a média pon-
derada das notas por ele conferidas nas duas fases, observados 
os pesos mencionados no item 3.

10. - As notas das provas poderão variar de zero a dez, com 
aproximação até a primeira casa decimal.

11. - A nota obtida pelo candidato aprovado na prova 
escrita irá compor a média final da segunda fase, com peso 2.

12. - Para o cálculo da média individual, a soma dos pesos 
será o quociente de divisão.

13. - O resultado do concurso será proclamado pela comis-
são julgadora imediatamente após seu término, em sessão 
pública.

14. - Serão considerados habilitados os candidatos que 
obtiverem, da maioria dos examinadores, nota final mínima sete.

15. - A indicação dos candidatos será feita por examinador, 
segundo as notas por ele conferidas.

16. - Será proposto para nomeação o candidato que obtiver 
o maior número de indicações da comissão julgadora.

17. - A posse do candidato indicado ficará sujeita à aprova-
ção em exame médico realizado pelo Departamento de Perícias 
Médicas do Estado – DPME, nos termos do artigo 47, inciso VI, 
da Lei nº 10.261/68.

18. - A nomeação do docente aprovado no concurso, assim 
como as demais providências decorrentes, serão regidas pelos 
termos da Resolução USP 7271/2016.

19. - O docente em RDIDP deverá manter vínculo empre-
gatício exclusivo com a USP, nos termos do artigo 197 do 
Regimento Geral da USP.

20. - O concurso terá validade imediata e será proposto 
para nomeação somente o candidato indicado para o cargo 
posto em concurso.

21. - O candidato será convocado para posse pelo Diário 
Oficial do Estado.

Maiores informações, bem como as normas pertinentes 
ao concurso, encontram-se à disposição dos interessados na 
Assistência Técnica Acadêmica da Faculdade de Odontologia 
da Universidade de São Paulo, telefone (11) 3091.7866, e-mail 
atac.fo@usp.br .

 FACULDADE DE SAÚDE PÚBLICA
 UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
FACULDADE DE SAÚDE PÚBLICA
EDITAL FSP 029/2017
CONVOCAÇÃO PARA AS PROVAS DO CONCURSO PARA 

PROFESSOR DOUTOR, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE SAÚDE, 
CICLOS DE VIDA E SOCIEDADE A QUE SE REFERE O EDITAL 
FSP 005/17, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO EM 
27/05/2017.

O Diretor torna público que o concurso para Professor 
Doutor, junto ao Departamento de Saúde, Ciclos de Vida e 
Sociedade, referente ao edital FSP 005/17, publicado no D.O.E. 
de 27/05/2017, será realizado nos dias 06, 07, 08, 09, 10 e 11 
de novembro de 2017, com início às 8h00, na Sala José Maria 
Gomes – andar térreo, sito à Avenida Dr. Arnaldo, 715 – São 
Paulo – SP, no qual se encontram inscritos os candidatos: Mar-
celo Simão Mercante, Lucas Pereira de Melo, Elaine de Azevedo, 
Luiza Maria de Assunção, Marco de Tubino Scanavino, Rita 
Cristina Carvalho de Medeiros Couto, Cristiane Spadacio, José 
Miguel Nieto Olivar, Rafael Leite Mantovani, Fabiana Mendes de 
Souza, Érica Peçanha do Nascimento, Paulo Sérgio Silva, Janaina 
Marques de Aguiar, Glaucineia Gomes de Lima, Dafne Herrero, 
Ariadne Lopes Ecar, Amanda Aparecida Silva Macaia, Eduardo 
Carrara, Laura Rebeca Murray, Leonardo Carnut dos Santos, 
Francisco Rômulo Monte Ferreira, Laura Cecilia López, Eliana 
Miura Zucchi, Fernanda Mendes Lages Ribeiro, Ana Carolina 
Gravena Vanalli, Vicente Sarubbil Junior, Ezio Távora dos Santos 
Filho, Eveline Stella de Araujo Mario Felipe de Lima Carvalho, 
Camila Junqueira Muylaert, Tiago Santos Almeida, Maria Irene 
Ferreira Lima Neta, Márcia Araújo Sabino de Freitas, Jan Billand, 
Nathalia Halax Orfão, Carolina Branco de Castro Ferreira, Italla 
Maria Pinheiro Bezerra, Alexandra Bulgarelli do Nascimento, 
Rosalina Ogido, Carlos Alberto da Cruz Azambuja Junior, Clara 
Cavalcante Pereira da Silva, Paulo da Silva Quadros, Manuela 
de Almeida Roediger, Thiago Félix Pinheiro, Mariana Arantes 
Nasser, Lecy Sartori. Ficam, pelo presente Edital, convocada a 
Comissão Julgadora, cujos Professores, são, Cristiane da Silva 
Cabral – Professora Doutora do Departamento Saúde, Ciclos de 

estarão abertas, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, das 09 horas 
do dia 08/01/2018 até às 18 horas do dia 09/03/2018 (horário 
de Brasília) as inscrições ao concurso público de títulos e provas 
para provimento de 01 (um) cargo de Professor Doutor, referên-
cia MS-3.1, em Regime de Turno Completo (RTC), claro/cargo nº 
1233831, com o salário de R$ 4.695,21 (quatro mil, seiscentos 
e noventa e cinco reais e vinte e um centavos), junto ao Depar-
tamento de Estomatologia, disciplina de Clínica Integrada, nos 
termos do art. 125, parágrafo 1º, do Regimento Geral da USP, e 
o respectivo programa que segue:

1) Exame Clínico em Clínica Integrada (adequação sistêmi-
ca; a importância das condições sistêmicas no plano de trata-
mento integrado; urgências odontológicas; interdisciplinaridade 
e multidisciplinaridade)

2) Diagnóstico, Planejamento e Tratamento Integrado I. 
Elaboração do plano integrado I. Avaliação e controle da saúde.

3) Diagnóstico, Planejamento e Tratamento Integrado I. 
Elaboração Plano Integrado I. Interrelações entre cirurgia, perio-
dontia e as restaurações dentárias e protéticas

4) Diagnóstico, Planejamento e Tratamento Integrado I. 
Elaboração do Plano Integrado I. Interrelações entre endodontia 
e as restaurações dentárias e protéticas

5) Diagnóstico, Planejamento e Tratamento Integrado I. Ela-
boração do Plano Integrado I. Interrelações entre a ortodontia e 
as restaurações protéticas

6) Diagnóstico, planejamento e tratamento integrado I. 
O uso das próteses temporárias na recuperação preliminar 
funcional e estética

7) Diagnóstico, planejamento e tratamento integrado II. 
Avaliação e controle das relações maxilo-mandibulares

8) Diagnóstico, planejamento e tratamento integrado II. 
Interrelações entre a dentística restauradora e as próteses 
dentárias

9) Diagnóstico, planejamento e tratamento integrado II. 
Interrelações entre os implantes e as próteses dentárias

10) Diagnóstico, planejamento e tratamento integrado II. 
Interrelações entre as próteses dentárias

11) Manutenção e tratamento. Saúde e Doença. Sinais e 
sintomas na manutenção do tratamento. Reavaliação de trata-
mento executado

Bibliografia recomendada:
1. - Rocha RG, Jorge WA, Simone JL, Adde CA, Tortamano 

IP, Borsatti MA, Perez FEG, Sarti S, Buscariollo I, Romano MM, 
Domaneschi C. Planejamento odontológico integrado. In: Clínica 
Integrada em Odontologia. Série ABENO. Odontologia Essencial 
– Parte Clínica. São Paulo. Editora Artes Médicas, 2013, 15-57.

2. - Stefanac SJ, Nesbit SP. Diagnosis and treatment planning 
in dentistry. Elsevier, 2016.

3. - Rocha RG, Jorge WA, Simone JL, Adde CA, Tortamano 
IP, Borsatti MA, Perez FEG, Sarti S, Buscariollo I, Romano MM, 
Domaneschi C. Urgências Odontológicas. In: Clínica Integrada 
em Odontologia. Série ABENO. Odontologia Essencial – Parte 
Clínica. São Paulo. Editora Artes Médicas, 2013, 82-128.

O concurso será regido pelo disposto no Estatuto e no 
Regimento Geral da Universidade de São Paulo e no Regimento 
Interno da Faculdade de Odontologia da Universidade de São 
Paulo.

1. - Os pedidos de inscrição deverão ser feitos, exclusiva-
mente, por meio do link https://uspdigital.usp.br/gr/admissao, 
no período acima indicado, devendo o candidato apresentar 
requerimento assinado dirigido ao Diretor da Faculdade de 
Odontologia da Universidade de São Paulo, contendo dados pes-
soais e área de conhecimento (especialidade) do Departamento 
a que concorre, anexados os seguintes documentos:

I – memorial circunstanciado e comprovação dos trabalhos 
publicados, das atividades realizadas pertinentes ao concurso e 
das demais informações que permitam avaliação de seus méri-
tos em formato digital.

II – prova de que é portador do título de Doutor outorgado 
pela USP, por ela reconhecido ou de validade nacional (cópia do 
diploma frente e verso ou ata de defesa pública homologada 
pelo órgão competente);

III – prova de quitação com o serviço militar para candidatos 
do sexo masculino (frente e verso);

IV – título de eleitor (frente e verso);
V – comprovante(s) de votação da última eleição, prova de 

pagamento da respectiva multa ou a devida justificativa.
Parágrafo primeiro: Elementos comprobatórios do memorial 

referido no inciso I, tais como maquetes, obras de arte ou outros 
materiais que não puderem ser digitalizados deverão ser apre-
sentados até o último dia útil que antecede o início do concurso.

Parágrafo segundo: Os docentes em exercício na USP serão 
dispensados das exigências referidas nos incisos III e IV, desde 
que as tenham cumprido por ocasião de seu contrato inicial.

Parágrafo terceiro: Os candidatos estrangeiros serão dispen-
sados das exigências dos incisos III, IV e V, devendo comprovar 
que se encontram em situação regular no Brasil.

Parágrafo quarto: O candidato estrangeiro aprovado no 
concurso e indicado para o preenchimento do cargo só poderá 
tomar posse se apresentar visto temporário ou permanente que 
faculte o exercício de atividade remunerada no Brasil.

Parágrafo quinto: No ato da inscrição, os candidatos porta-
dores de necessidades especiais deverão apresentar solicitação 
para que se providenciem as condições necessárias para a 
realização das provas.

2. - As inscrições serão julgadas pela Congregação da 
Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo em seu 
aspecto formal, publicando-se a decisão em edital.

Parágrafo único – O concurso deverá realizar-se no prazo 
de trinta a cento e vinte dias, a contar da data da publicação no 
Diário Oficial do Estado da aprovação das inscrições, de acordo 
com o artigo 134, parágrafo único, do Regimento Geral da USP.

3. - O concurso será realizado segundo critérios objetivos, 
em duas fases, por meio de atribuição de notas em provas, 
assim divididas:

1ª fase (eliminatória) – prova escrita
2ª fase: I) julgamento do memorial com prova pública de 

arguição - peso 3
II) prova didática - peso 3
III) prova prática – peso 4
Parágrafo primeiro: A convocação dos inscritos para a 

realização das provas será publicada no Diário Oficial do Estado.
Parágrafo segundo: Os candidatos que se apresentarem 

depois do horário estabelecido não poderão realizar as provas.
Primeira fase: PROVA ESCRITA – caráter eliminatório
4. - A prova escrita, que versará sobre assunto de ordem 

geral e doutrinária, será realizada de acordo com o disposto 
no art. 139, e seu parágrafo único, do Regimento Geral da USP.

I – a comissão julgadora organizará uma lista de dez 
pontos, com base no programa do concurso, e dela dará conhe-
cimento aos candidatos vinte e quatro horas antes do sorteio 
do ponto, sendo vedado ao candidato renunciar a esse prazo;

II - o candidato poderá propor a substituição de pontos, 
imediatamente após tomar conhecimento de seus enunciados, 
se entender que não pertencem ao programa do concurso, 
cabendo à comissão julgadora decidir, de plano, sobre a proce-
dência da alegação;

III - sorteado o ponto, inicia-se o prazo improrrogável de 
cinco horas de duração da prova;

IV – durante sessenta minutos, após o sorteio, será per-
mitida a consulta a livros, periódicos e outros documentos 
bibliográficos;

V – as anotações efetuadas durante o período de consulta 
poderão ser utilizadas no decorrer da prova, devendo ser feitas 
em papel rubricado pela comissão e anexadas ao texto final;

VI – a prova, que será lida em sessão pública pelo candida-
to, deverá ser reproduzida em cópias que serão entregues aos 
membros da comissão julgadora, ao se abrir a sessão;

 UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

 UNIDADES UNIVERSITÁRIAS

 ESCOLA DE ARTES, CIÊNCIAS E 
HUMANIDADES
 Edital EACH nº 13/2017
CONVOCAÇÃO
A Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade 

de São Paulo convoca a candidata ELAINE CRISTINA BORGES a 
comparecer ao Serviço de Pessoal da EACH, sito à Av. Arlindo 
Bettio, 1.000, Ermelino Matarazzo, SP, no prazo de 05 (cinco) 
dias úteis, a partir de 23/10/2017, das 10h às 16h, munida de 
todos os documentos para dar andamento à sua nomeação 
como Professor Doutor, ref. MS-3, em RDIDP, conforme Edital 
EACH/ATAc nº 032/2017, de Abertura de Inscrição ao concurso 
Público para provimento de 01 cargo, publicado no D.O.E. de 
10/05/2017, e Edital EACH/ATAc nº 076/2017 de Resultado Final/
Classificação e Homologação, publ. no D.O.E. de 12/10/2017.

 ESCOLA DE EDUCAÇÃO FÍSICA E ESPORTE 
DE RIBEIRÃO PRETO
 Edital ATAc/EEFERP 09/2017
RESULTADO FINAL / HOMOLOGAÇÃO
O Diretor da Escola de Educação Física e Esporte de Ribeirão 

Preto da Universidade de São Paulo, Prof. Dr. Cristiano Roque 
Antunes Barreira, comunica que a Congregação, em sua 69ª 
sessão, realizada em 16/10/2017, nos termos da legislação 
vigente e do Edital ATAc/EEFERP 01/2017, publicado no DOE em 
28/04/2017, homologou o Relatório Final da Comissão Julgadora 
do concurso público para a obtenção do título de Livre-Docente 
na área de “Educação Física e Saúde”, realizado no período de 
20 a 22 de setembro de 2017, no qual se inscreveu o Prof. Dr. 
Carlos Roberto Bueno Júnior.

A Comissão Julgadora, composta pelo Prof. Dr. Renato de 
Moraes (Professor Associado da Escola de Educação Física e 
Esporte de Ribeirão Preto - USP), na qualidade de Presidente, e 
pelos Professores: Ellen Cristini de Freitas (Professora Associada 
da Escola de Educação Física e Esporte de Ribeirão Preto-USP); 
Prof. Dr. Wilson Araújo da Silva Junior (Professor Associado da 
Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto-USP); Profa. Dra. Isis 
do Carmo Kettelhut (Professor Titular da Faculdade de Medicina 
de Ribeirão Preto-USP) e Profa. Dra. Rosalina Aparecida Par-
tezani Rodrigues (Professora Titular da Escola de Enfermagem 
de Ribeirão Preto-USP), habilitou o candidato, Prof. Dr. Carlos 
Roberto Bueno Júnior, por unanimidade (2017.1.284.90.2).

 ESCOLA DE ENGENHARIA DE LORENA
 Edital ATAc/EEL/USP-50/2017
O Diretor torna público que, de acordo com o decidido 

“ad referendum” do Conselho Técnico-Administrativo – CTA 
em 16.10.2017, ficam aprovadas as inscrições dos candidatos: 
Adailton Barros Costa, Jorge Bertoldo Júnior, Julio Cesar Alzate 
Herrera e Mário Nery da Silva, referente ao Edital ATAc/EEL/
USP-37/2017, publicado no D.O.E. de 7.9.2017, de Processo 
Seletivo para seleção de 1 docente, por prazo determinado, 
como Professor Contratado II, junto ao Departamento de Enge-
nharia de Materiais, na área de conhecimento de Fenômenos 
de Transporte.

 FACULDADE DE MEDICINA
 FACULDADE DE MEDICINA DA USP - EDITAL ATAC/

FM/120/2017 - CONVOCAÇÃO
 - A Assistência Técnica Acadêmica da Faculdade de Medi-

cina da USP comunica a data da realização do Concurso à 
Livre-Docência junto ao Departamento de Pediatria, com base 
no programa da Disciplina de Pediatria Preventiva e Social, 
referente ao Edital ATAC/FM/045/2017.

Candidato inscrito: Dr. Alexandre Archanjo Ferraro.
 - INÍCIO DO CONCURSO: 5 de dezembro de 2017.
 - O candidato deverá se apresentar às 7h45 do dia 5 

de dezembro de 2017, na Sala “Arnaldo Vieira de Carvalho” 
(“Sala do C.T.A.”, nº 3301), 3º andar do Prédio da Faculdade 
de Medicina da USP, Avenida Doutor Arnaldo, 455 - São Paulo/
SP, CEP 01246-903.

Pelo presente ficam convocados o candidato e os membros 
da Comissão Julgadora.

 FACULDADE DE MEDICINA 
DE RIBEIRÃO PRETO
 FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO
EDITAL FMRP-USP Nº 021/2017 de CONVOCAÇÃO PARA 

AS PROVAS
 - Terá início no dia 19 de outubro de 2017, às 08:30 horas, 

na de reuniões do Departamento de Neurociências e Ciências 
do Comportamento, no 4º andar do Hospital das Clínicas da 
Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de 
São Paulo – Campus Universitário, o concurso de títulos e provas 
visando à obtenção do título de livre-docente, junto ao Depar-
tamento de Neurociências e Ciências do Comportamento - Área 
de Neurologia da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da 
Universidade de São Paulo, referente ao Edital FMRP-USP Nº 
011/2017, publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo do 
dia 01 de agosto de 2017, ao qual está inscrita a única candida-
ta, Dra. Claudia Ferreira da Rosa Sobreira. O presente concurso 
será realizado entre nos dias 19 e 20 de outubro de 2017.

 - A Comissão Julgadora ficou assim constituída pelos 
Professores Doutores: Membros Efetivos: José Alexandre de S. 
Crippa (Presidente) Professor Titular do Departamento de Neu-
rociências e Ciências do Comportamento -da FMRP - USP; João 
Pereira Leite, Professor Titular do Departamento de Neurociên-
cias e Ciências do Comportamento -da FMRP - USP; Anamarli 
Nucci, Professora Associada do Departamento de Neurologia 
da Faculdade de Ciências Médicas - UNICAMP; Luiz Antonio de 
Lima Resende, Professor Titular do Departamento de Neurologia 
e Psiquiatria da Faculdade de Medicina - UNESP Botucatu e 
Marcos Raimundo Gomes Freitas, Professor Titular do Departa-
mento de Neurologia da Univ. Federal Fluminense. - Ficam, pelo 
presente, convocados a candidata a Comissão Julgadora e os 
membros suplentes, caso necessário.

 EDITAL CSCRH–RP Nº 15/2017 - CONVOCAÇÃO
A Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade 

de São Paulo, CONVOCA a candidata DANIELA NAKANDAKARI 
GOIA a comparecer no Centro de Serviços Compartilhados em 
Recursos Humanos do Campus da USP de Ribeirão Preto (Bloco 
A – Prédio do CeTI-RP), situado à Av. Bandeirantes, 3900, Bairro 
Vila Monte Alegre, em Ribeirão Preto – SP, no prazo de 05 (cinco) 
dias úteis contados a partir do dia útil seguinte ao da publica-
ção deste edital, das 8h30 às 11h30 ou das 13h30 às 16h30, 
munida de todos os documentos para dar andamento à sua 
contratação, conforme Edital FMRP-USP 014/2017, de Abertura 
de Processo Seletivo e Edital FMRP-USP 023/2017, de Resultado 
Final/Classificação e Homologação, para a função de Professor 
Contratado II (Assistente), em jornada de 12 horas semanais de 
trabalho, junto ao Departamento de Neurociências e Ciências do 
Comportamento - Área de Terapia Ocupacional.

 FACULDADE DE ODONTOLOGIA
 EDITAL FO 42/2017
ABERTURA DE INSCRIÇÕES AO CONCURSO PÚBLICO DE 

TÍTULOS E PROVAS VISANDO AO PROVIMENTO DE 01 (UM) 
CARGO DE PROFESSOR DOUTOR JUNTO AO DEPARTAMENTO 
DE ESTOMATOLOGIA DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA DA 
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

O Diretor da Faculdade de Odontologia da Universidade de 
São Paulo torna público a todos os interessados que, de acordo 
com o decidido pela Congregação em sessão de 28/09/2017, 

( ) sou aluno regularmente matriculado em quaisquer cursos 
dispostos no Item 1 do Capítulo VII – Da redução ou isenção da 
taxa de inscrição, do Edital de Abertura de Inscrições.

Isenção da taxa de inscrição (Nos Termos da Lei Estadual 
12.147, de 12/12/2005):

( ) doei sangue no mínimo 3 (três) vezes nos últimos 12 
(doze) meses.

Estou ciente de que se acaso verifique má-fé de minha 
parte, a qualquer momento, serei eliminado do Concurso Público 
e estarei sujeito às penalidades previstas na legislação em vigor.

_______________, __ de __________ de __
Nome: ______________________________
RG.: _________ CPF: ______________
___________________________________
Assinatura do Requerente
Obs.: O Requerente deverá protocolar este formulário, 

devidamente preenchido e assinado, juntamente com a docu-
mentação estabelecida no Capítulo VII do Edital de Abertura 
de Inscrições. 

ANEXO VI – A QUE SE REFERE O ITEM 4, DO CAPÍTULO VIII 
– DAS INSCRIÇÕES E PARTICIPAÇÃO DOS CANDIDATOS COM 
DEFICIÊNCIA, DO EDITAL Nº 157/08/2017

Eu, ______________________________, portador da 
Célula de Identidade RG nº _________ e inscrito no CPF sob nº 
______________, venho, à presença desta Comissão Especial 
de Concurso Público, requerer a aplicação das Provas do Concur-
so Público Edital nº 157/08/2017 na forma ou condição especial 
abaixo descrita.

Descrição de ajudas técnicas ou condições especiais:
______________________________
Nestes Termos,
Pede deferimento.
Em ___/___/_____
______________________________
Assinatura do Candidato
Obs.: O laudo médico juntamente com este anexo preen-

chido deve ser protocolado na Unidade até o último dia das 
inscrições. 

ANEXO VII – A QUE SE REFERE O ITEM 4,
DO CAPÍTULO X – DAS PROVAS, DO EDITAL Nº 157/08/2017
EMENTAS E BIBLIOGRAFIAS DA DISCIPLINA EM CON-

CURSO.
DISCIPLINA: ESPANHOL V
EMENTA: Desenvolvimento das habilidades de compreen-

são e produção oral e escrita contemplando as especificidades 
socioculturais necessárias para compreender e expressar-se 
nos âmbitos profissional e pessoal. Uso funcional dos recursos 
linguísticos. Apresentação de tipos e formas de textos. Produção 
e interpretação de textos descritivos e explicativos de caráter 
profissional e pessoal.

BIBLIOGRAFIAS: BÁSICA BONELL, P. (Org.). Negocio a la 
vista. Nivel C1 (Libro + DVD). Madrid: Edinumen, 2004. FELICES, 
Á. et al. Cultura y negocios: El español de laeconomíaespañola y 
latinoamericana. Nueva Edición. Nivel C1. 2. ed.España: Edinu-
men, 2010. 31 GONZÁLEZ, M. Socios2: Curso de español orien-
tado al mundo deltrabajo. Libro delalumno (con CD-AUDIO). 
Nueva Edición. Madrid, Difusión, 2008.

COMPLEMENTAR ABEGG, B.; MORENO, J. E. Cartas comer-
ciais em espanhol. São Paulo: Martins, 1999. GONZÁLEZ, N.T.M.; 
MORENO, F. (Coord.). Diccionariobilingüe de uso. Madrid: Arco/
Libros, 2003. JUAN, O. EnEquipo.es 2: Curso de español de losne-
gocios. Libro delAlumno. Madrid, Edinumen, 2007. MATTE BON, 
F. Gramática comunicativa delespañol. Madrid: Edelsa, 2000. 
Tomos I y II. MORENO, C.; FERNÁNDEZ, G. E. Gramática contras-
tivadelespañol para brasileños. Madrid: SGEL, 2007.

REFERÊNCIAS: CLAVE. Diccionario de uso delespañolactual. 
Madrid: SM, 2012. PALOMINO, M. Á. Técnicas de correo comer-
cial. Madrid: Edelsa, 2006. PRADA, M.; MARCÉ, P. Comunicación 
eficaz para losnegocios. Nivel B. Madrid: Edelsa, 2010.

 
ANEXO VIII – A QUE SE REFERE O ITEM 9,
DO CAPÍTULO XII – DA CLASSIFICAÇÃO, CRITÉRIOS DE 

DESEMPATE,
CONVOCAÇÃO E DA ADMISSÃO, DO EDITAL Nº 157/08/2017
DOCUMENTAÇÃO A QUE ALUDE O MANUAL DE RECURSOS 

HUMANOS
1. Currículo atualizado (simplificado);
2. Declaração de Situação Funcional (modelo fornecido 

pela Unidade);
3. Declaração de Acumulação de Cargo/Função, quando for 

o caso (modelo fornecido pela Unidade);
4. Declaração informando se possui ou não antecedentes 

criminais (modelo fornecido pela Unidade);
5. Declaração de Dependentes para fins de desconto do 

Imposto de Renda na Fonte (modelo fornecido pela Unidade);
6. Requerimento de Salário Família (modelo fornecido pela 

Unidade), e cópia da(s) Certidão(ões) de Nascimento;
7. Cópia da Carteira de Vacinação dos filhos quando for 

o caso;
8. Cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS, 

apenas das páginas onde constam a identificação (frente e 
verso) e do último registro;

9. Cópia da Cédula de Identidade – RG;
10. Cópia do Cadastro de Pessoa Física – CPF;
11. Cópia do PIS/PASEP;
12. Cópia do Título de Eleitor e do comprovante de votação 

do 1º e 2º turnos da última eleição, do 2º turno desde que 
tenha havido ou declaração informando que está em dia com 
as obrigações eleitorais;

13. Cópia do Certificado Militar ou comprovante de estar 
em dia com as obrigações militares, quando do sexo masculino;

14. Cópia da Certidão de Nascimento ou Casamento;
15. Cópia autenticada dos documentos que comprovem 

os requisitos constantes do Edital de Abertura de Inscrições 
(Diploma, ou na falta deste, o Certificado de Conclusão, regis-
tro no respectivo conselho, especializações, comprovante de 
experiência);

16. Cópia do comprovante do número da conta corrente do 
Banco do Brasil.

*
 FATEC Victor Civita - Tatuapé – São Paulo
PORTARIA DO DIRETOR DE FACULDADE DE TECNOLOGIA 

Nº 20 DE 22/09/2017.
 - A Diretora da Faculdade de Tecnologia da FATEC VICTOR 

CIVITA - TATUAPÉ, com fundamento na alínea “a”, do Inciso II, 
do Artigo 2º da Portaria CEETEPS-GDS nº 914, de 14, publicada 
no DOE de 15/01/2015, republicada no DOE de 28/01/2015, 
designa para compor, sem prejuízo de suas funções, sob a pre-
sidência do primeiro, a Comissão Especial de Concurso Público, 
em atendimento ao Decreto nº 60.449/2014 de 15/05/2014, 
publicado no DOE de 16/05/2014, responsável pela realização 
do concurso público visando o preenchimento do emprego 
público permanente de Auxiliar de Docente, área de atuação: 
Tecnologia em Transporte Terrestre, Técnico em Transporte Sobre 
Trilhos e Pneus, Engenharia Civil e Engenharia Elétrica.

Titulares:
1. - Roberta Duarte Feitoza, RG.: 40.196.624-0, Diretor de 

Serviço responsável pela Área Administrativa;
2. - Prof. Luciano Aparecido Xavier, RG.: 24.304.725-3, Pro-

fessor de Ensino Superior III - B;
3. - Taianne Aparecida Bezerra, RG: 49.334.484-6, Assistente 

Técnico Administrativo I.
Suplentes:
4. - Mauricio Alexandre Affonso, RG.: 22.990.648-5, Diretor 

de Serviços;
5. - Prof. Adão Marques Batista RG.: 11.235.849-4, Professor 

de Ensino Superior III - C;
6. - Prof. Gilder Nader, RG.: 50.960.829-2 Professor de 

Ensino Superior III-C.
*
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