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__________________Participação Política. In: Cardoso, F. 
H. & Estevan Martins, Política e Sociedade. São Paulo, Compa-
nhia Editora Nacional, 1982.

Legislação Et Resoluções de Relações Públicas. 5ª Edição. 
Rio de Janeiro. Conselho Regional de Profissionais de Relações 
Públicas - CONRERP 1ª Região.

KOSOVSKI, Ester (org). Ética na comunicação. Rio de Janeiro, 
1995

MARANHÃO FILHO, Luiz. Legislação e comunicação. São 
Paulo, Ltr, 1995.

MASAGAO, Mário. Curso de Direito Administrativo. 5ª Edi-
ção. São Paulo. Revista dos Tribunais, 1977.

MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo brasileiro, 7ª 
Edição. São Paulo, Revista dos Tribunais, 1979.

MONTORO, André Franco. Introdução à Ciência do Direito. 
São Paulo, Martins, 1968.

PERUZZO, C. M. K. e KUNSCH, M. K. Transformação da 
comunicação: ética e técnicas. Victoria, Ufes/Intercom, 1995.

PINHO, Ruy Rebello & NASCIMENTO, Amauri Mascaro. 
Instituições de Direito Público e Privado, 7ª Edição. São Paulo, 
Atlas, 1991.

REALE, Miguel. Lições preliminares do Direito. São Paulo, 
EDUSP e José Bushatsky, 1973.

SANTOS, R. Vadem-mecum da comunicação. São Paulo, Ed. 
Trabalhistas, 1991.

Código de ëtica do profissional de Relações Públicas
Código de Defesa do Consumidor
Constituição da República Federativa do Brasil
10. É de responsabilidade do candidato o acompanhamento 

do andamento do processo seletivo, por meio de acesso ao link 
https://uspdigital.usp.br/gr/, à página institucional da Escola de 
Comunicações e Artes, link http://www3.eca.usp.br/assistencias/
ata/concursos/docentes/temporario, e às publicações no Diário 
Oficial do Estado de São Paulo.

11. O não comparecimento do candidato às provas progra-
madas implicará automaticamente sua desistência do processo 
seletivo.

12. O relatório da Comissão de Seleção será apreciado pelo 
Conselho Técnico Administrativo da Escola de Comunicações e 
Artes, para fins de homologação, após exame formal.

13. A contratação será por prazo determinado e vigorará a 
partir da data do exercício e até 31/07/2019, com possibilidade 
de prorrogações, desde que a soma dos períodos não ultrapasse 
o prazo de dois anos.

14. Os docentes contratados por prazo determinado fica-
rão submetidos ao Estatuto dos Servidores da Universidade 
de São Paulo e vinculados ao Regime Geral da Previdência 
Social – RGPS.

15. São condições de admissão:
I. Estar apto no exame médico pré-admissional realizado 

pela USP;
II. Ser autorizada a acumulação, caso o candidato exerça 

outro cargo, emprego ou função pública;
III. No caso de candidato estrangeiro aprovado no pro-

cesso seletivo e convocado para contratação, apresentar visto 
temporário ou permanente que faculte o exercício de atividade 
remunerada no Brasil.

Maiores informações, bem como as normas pertinentes ao 
processo seletivo, encontram-se à disposição dos interessados 
na Assistência Acadêmica da Escola de Comunicações e Artes 
da Universidade de São Paulo, situada na Av. Prof. Lúcio Martins 
Rodrigues, 443 – 1º andar sala 127 – Cidade Universitária 
Armando de Salles Oliveira.

 ESCOLA SUPERIOR DE AGRICULTURA LUIZ 
DE QUEIROZ
 ESCOLA SUPERIOR DE AGRICULTURA “LUIZ DE QUEIROZ
EDITAL/ESALQ/USP/ATAC/¬¬¬¬030-2018
ABERTURA DE PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO 

DE UM PROFESSOR TEMPORÁRIO DO DEPARTAMENTO DE 
CIÊNCIAS EXATAS

O Diretor da Escola Superior de Agricultura “Luiz de Quei-
roz”, da Universidade de São Paulo torna público a todos os 
interessados que, conforme aprovação ad referendum ao Conse-
lho Técnico Administrativo, em 10/05/2018, estarão abertas por 
10 dias, no período das 8h do dia 16 de maio de 2018 às 16h do 
dia 25 de maio de 2018, as inscrições para o processo seletivo 
para a contratação de 01 (um) docente por prazo determinado, 
como Professor Contratado III (MS-3.1, para os contratados com 
título de Doutor), com salário de R$ 1.849,66 (Um mil, oitocen-
tos e quarenta e nove reais e sessenta e seis centavos), como 
Professor Contratado II (MS-2, para os contratados com título 
de Mestre), ou com salário de R$ 1.322,41 (Um mil, trezentos 
e vinte e dois reais e quarenta e um centavos), referência mês 
de maio de 2016, com jornada de 12 (doze) horas semanais de 
trabalho, junto ao Departamento de Ciências Exatas, Área de 
Matemática e Estatística, Área de Concentração em Estatística 
com Aplicações em Experimentação Agronômica, nos termos da 
Resolução nº 5.872/10 e alterações posteriores, bem como da 
Resolução nº 7.354/17.

1.Os membros da Comissão de Seleção serão indicados 
pelo Conselho Técnico Administrativo da ESALQ/USP após o 
término do período de inscrições e de acordo com os termos da 
Resolução nº 7.354/17.

2.Os pedidos de inscrição deverão ser feitos, exclusivamen-
te, por meio do endereço https://uspdigital.usp.br/gr/admissao, 
no período acima indicado, devendo o candidato apresentar 
requerimento dirigido ao Diretor da ESALQ, contendo dados 
pessoais e Área de conhecimento (Estatística com Aplicações em 
Experimentação Agronômica) a que concorre, acompanhado dos 
seguintes documentos:

I. Documento de identificação (RG, RNE ou passaporte);
II. CPF (para candidatos brasileiros);
III. Prova de que é portador do titulo de Doutor (para Pro-

fessor Contratado III) ou Mestre (para Professor Contratado II), 
outorgado ou reconhecido pela USP ou de validade nacional;

2.1. Não serão recebidas inscrições pelo correio, e-mail, fax, 
ou qualquer outro meio.

2.2. No ato da inscrição, os candidatos portadores de 
necessidades especiais deverão apresentar solicitação para que 
se providenciem as condições necessárias para a realização 
das provas.

3. O processo seletivo terá validade imediata, exaurindo-se 
com a eventual contratação do(s) aprovado(s).

4. Atribuição da função: o candidato aprovado, ao ser con-
tratado, deverá ministrar as seguintes disciplinas:

I. – Cálculo
II. – Estatística Geral
III – Estatística Experimental
5. O processo seletivo será processado por meio de ava-

liações sucessivas de candidatos, agrupados em conformidade 
com sua titulação.

5.1. Na primeira etapa de avaliações, serão convocados 
para as provas, caso haja, os candidatos portadores do título 
de Doutor.

5.2. Encerrada a primeira etapa de avaliações, os candidatos 
habilitados serão classificados, da seguinte forma:

I. O primeiro colocado será o candidato que obtiver o maior 
número de indicações, de acordo com as notas conferidas pelos 
examinadores;

II. O segundo colocado será o candidato que obtiver o maior 
número de indicações, de acordo com as notas conferidas, caso o 
primeiro colocado não tivesse participado das avaliações;

III. Os demais candidatos serão classificados, sucessivamen-
te, seguindo o mesmo método previsto no inciso II.

IV. Em caso de empate, a Comissão de Seleção procederá 
ao desempate com base na média global obtida por cada 
candidato.

8. Serão considerados habilitados os candidatos que alcan-
çarem, da maioria dos examinadores, nota mínima sete.

9. O programa base do processo seletivo será o seguinte:
CRP-0444: Ciência Política
01. Espaço público e Agenda Pública.
02. Espaço Público e Opinião Pública.
03. Espaço Público e Cultura política.
04. Partidos políticos e sistema partidário.
05. Sistemas Eleitorais.
06. Elementos constitutivos do Estado.
07. Poderes e relações entre os poderes.
08. Política e Consumo: Comportamento eleitoral.
09. Pragmática e Marketing político.
10. Ética e campanha eleitoral.
Bibliografia
ALBOUY, S., Marketing et communication politique, Paris, 

L'harmattan, 1994
ALBUQUERQUE, A., Sports políticos: americanização da pro-

paganda politica brasileira? Textos de Cultura e Comunicação, 
Salvador, (39): 113-129, dezembro de 1998

ALONSO, A. M., Campañas electorales y medios de comu-
nicación. In Politica y nueva comunicatión; el impacto de los 
medios en la vida politica. Madrid, Fundesco, 1989

BARROS FILHO, C., Comunicação na Polis, Petrópolis, Vozes, 
2002.

________________, Ética na Comunicação, São Paulo, 
Summus, 2003

BOURDIEU, P., La representation politique: élements pour 
une théori du champ politioque. In Actes de la Recherche en 
Sciences Sociales, n. 36/37, 1981

_______________, Questions de sociologie, Paris, Minuit, 
1984

_______________, Propos sur le champ politique, Lyon, 
Press Universitaires de Lyon, 2000.

BRAUD, Ph., Elire un président... ou honorer les dieux. In 
Pouvoirs, n. 14, 1980

__________, L'émotion en politique, Paris, PFNSP, 1996
__________, Le suffrage universel contre la démocratie, 

Paris, PUF, 1980
CHAMPAGNE, P., Faire l'opinion, Paris, Minuit, 1990
CERRONI, U., Teoria do partido politico, São Paulo, Ciências 

Humanas, 1982
DE FORMEL, M., Legitimité et actes de lengage, in Actes de 

la Recherche en Sciences Sociales, n. 46, 1983
GAXIE, D., Les profissionels de la politique, Paris, PUF, 1973
________, Le cens cahé, Paris, Seuil, 1978
________ & LEHINGUE, P., Enjeux municipaux, La cons-

tituition des enjeux politiques dans une élection municipale, 
PUF, 1984

GOLDMAN, M. e SANT'ANNA, R., Elementos para uma aná-
lise antropológica do voto. In: PALMEIRA, M. e GOLDMAN, M. 
(Org.), Politics, media and modern democracy: na international 
study os innovations in electoral campaigning and their conse-
quences, Wesport/London, Preager, 1996.

HARRIS, R. J., A cognitive psycology of mass comunication, 
New Jersey, Lawrence Erlbaum, 1994

JAMIESON, K.H. & KAMPBELL, R.K., The interplay of influen-
ce: news, advertising, politics and the mass media, Nelmont, 
Wadsworth, 1992

LAGROYE, J., Sociologie politique, Paris, PFNSP, 1993
OFFERLÉ, M., Les partis politiques, Paris, PUF, 1987
SACKS, H., The usubility of conversational data for doinf 

sociology. In SUDNOW, C. (ed.) Studies in social interaction, New 
Yourk, Free Press, 1972

SCHUMPETER, J., Capitalisme, socialisme et démocratie, 
Paris, Payot, 1972

SODRÉ, M., A máquina de Narciso, Rio de Janeiro, Achiamé, 
1984

TOURAINE, A., O que é democracia?, Petrópolis, Vozes, 1996
CRP-0482: Ética e Legislação em Turismo
01. Introdução ao estudo da ética.
02. Introdução ao estudo do direito.
03. Ordenação jurídico-administrativa.
04. Ética e convivência.
05. Código de defesa do consumidor.
06. Eudaimonia, o momento que vale por si só.
07. Pragmatismo turístico.
08. O Utilitarismo como critério.
09. Ética contemporânea.
10. Turismo pós-moderno.
11. Viagens e felicidade.
Bibliografia
ACQUAVIVA, Marcus C. Código de Defesa do Consumidor 

Anotado, Lei 8078 de 11/09/90, 1ª ed. Ed. Hummus, SP.SP. 1991.
ARRUDA MIRANDA, Sônia Marly de. Controle de Qualidade 

nos Meios de Hospedagem de Turismo aplicada pela EMBRA-
TUR: um estudo crítico, dissertação de mestrado na ECA/USP, 
SP.SP., 1993.

BENI, Mário Carlos. Análise do Desempenho do Sistema 
Nacional de Turismo Instituido na Administração Pública. tese de 
Livre- Docência apresentada na ECA/USP, 1991.

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil, ed. 
Tecnoprint S.A., SP, SP, 1988.

JOANDRE, A. Regime Jurídico de Turismo. Campinas: Papirus, 
1995.

NIETO, M.P. Manual de direito aplicado ao turismo. Campi-
nas: Papirus, 2001

PINTO, A.C. Turismo e meio ambiente-aspectos jurídicos. 
Campinas: Papirus, 1998.

ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco. Brasília: UnB, 1999.
KANT, Emmanuel. Fundamentação da metafísica dos costu-

mes. São Paulo: Martin Claret, 2002.
PERELMAN, Chaïm. Ética e Direito. Tradução de Maria 

Ermantina Galvão G. Pereira. São Paulo: Martins Fontes, 1996.
WEBER, Max. A Ética protestante e o espírito do capitalis-

mo. São Paulo: Pioneira, 2001.
CHAUI, M. DESEJO PAIXÃO E AÇÃO NA ÉTICA DE ESPINO-

SA. São Paulo, Cia. Das Letras, 2011
________ História da Filosofia. São Paulo, Cia. Das Letras, 

2008
________ História da Filosofia. (V 2.) São Paulo, Cia. Das 

Letras, 2010
CRP-0417: Ética e Legislação em Comunicação Social e 

Relações Públicas
01. Elementos que formam a sustentação jurídica de um 

Estado democrático. Direito.
Natural e Direito Positivo.
02. As fontes do Direito Positivo. Classificação do Direito.
03. A Constituição da República.
04. Os direitos de manifestação.
05. Fato, Ato e negócio jurídico.
06. Moral e Sociedade como origem das normas.
07. Ética e Ética profissional.
08. Normas jurídicas que dão sustentação às atividades de 

comunicação no Brasil. As leis que regulamentam as diferentes 
profissões. O Código de Defesa do Consumidor.

09. Conhecimento detalhado da Lei 5.377 e seus corres-
pondentes decretos que regulamentam a profissão de Relações 
Públicas.

10. As modificações pleiteadas pelo Parlamento Nacional 
de Relações Públicas.

11. O Código de Ética da Profissão de Relações Públicas.
12. Deveres fundamentais do Profissional de Relações 

Públicas.
Bibliografia
FISCHER, D. O. Direito de Comunicar. São Paulo, Brasiliense, 

1989.
HABERMAS, Jurgem. Mudança estrutural da esfera pública. 

Rio de Janeiro, Ed. Tempo Brasileiro, 1982.

 UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

 UNIDADES UNIVERSITÁRIAS

 ESCOLA DE COMUNICAÇÕES E ARTES
 UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
ESCOLA DE COMUNICAÇÕES E ARTES
EDITAL Nº 09/2018/ECA
ABERTURA DE PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO 

DE DOCENTE – CONTRATO TEMPORÁRIO – RESOLUÇÕES 
5872/2010 E 7354/2017.

O Diretor da Escola de Comunicações e Artes da Universi-
dade de São Paulo torna público a todos os interessados que, de 
acordo com o decidido pelo Conselho Técnico Administrativo, em 
reunião de 09 de maio de 2018, estarão abertas por 15 dias, no 
período das 8h30 do dia 16 de maio às 16h00 do dia 30 de maio 
de 2018, as inscrições para o processo seletivo para a contrata-
ção de 1 (um) docente por prazo determinado, como Professor 
Contratado III (MS-3.1, para os contratados com título de Dou-
tor), com salário de R$ 1.849,66, ou como Professor Contratado 
II (MS-2, para os contratados com título de Mestre), com salário 
de R$ 1.322,41, referência mês de maio de 2016, com jornada de 
12 (doze) horas semanais de trabalho, junto ao Departamento 
de Relações Públicas, Propaganda e Turismo nas disciplinas de 
“CRP-0444: Ciência Política, CRP-0482: Ética e Legislação em 
Turismo, CRP-0417: Ética e Legislação em Comunicação Social 
e Relações Públicas”, nos termos da Resolução nº 5.872/2010 e 
alterações posteriores, bem como da Resolução nº 7.354/2017.

1. Os membros da Comissão de Seleção serão indicados 
pelo Conselho Técnico Administrativo da Escola de Comunica-
ções e Artes após o término do período de inscrições e de acordo 
com os termos da Resolução nº 7.35420/17.

2. Os pedidos de inscrição deverão ser feitos, exclusiva-
mente, por meio do link https://uspdigital.usp.br/gr/, no período 
acima indicado, devendo o candidato apresentar requerimento 
dirigido ao Diretor da Escola de Comunicações e Artes, contendo 
dados pessoais e Área de conhecimento (especialidade) a que 
concorre, acompanhado dos seguintes documentos:

I. Documento de identificação (RG, RNE ou passaporte);
II. CPF (para candidatos brasileiros);
III. Prova de que é portador do titulo de Doutor (para Pro-

fessor Contratado III) ou Mestre (para Professor Contratado II), 
outorgado ou reconhecido pela USP ou de validade nacional;

2.1. Não serão recebidas inscrições pelo correio, e-mail, fax, 
ou qualquer outro meio.

2.2. No ato da inscrição, os candidatos portadores de 
necessidades especiais deverão apresentar solicitação para que 
se providenciem as condições necessárias para a realização 
das provas.

3. O processo seletivo terá validade imediata, exaurindo-se 
com a eventual contratação do(s) aprovado(s).

4. Atribuição da função: o(s) candidato(s) aprovado(s), ao 
ser(em) contratado(s), deverão ministrar as seguintes disciplinas:

I. CRP-0444: Ciência Política
II. CRP-0482: Ética e Legislação em Turismo
III. CRP-0417: Ética e Legislação em Comunicação Social e 

Relações Públicas
5. O processo seletivo será processado por meio de ava-

liações sucessivas de candidatos, agrupados em conformidade 
com sua titulação.

5.1. Na primeira etapa de avaliações, serão convocados 
para as provas, caso haja, os candidatos portadores do título 
de Doutor.

5.2. Encerrada a primeira etapa de avaliações, os candidatos 
habilitados serão classificados, da seguinte forma:

I. O primeiro colocado será o candidato que obtiver o maior 
número de indicações, de acordo com as notas conferidas pelos 
examinadores;

II. O segundo colocado será o candidato que obteria o maior 
número de indicações, de acordo com as notas conferidas, caso o 
primeiro colocado não tivesse participado das avaliações;

III. Os demais candidatos serão classificados, sucessivamen-
te, seguindo o mesmo método previsto no inciso II.

IV. Em caso de empate, a Comissão de Seleção procederá 
ao desempate com base na média global obtida por cada 
candidato.

5.3. Classificados os candidatos, serão feitas as convoca-
ções para a contratação, até, caso necessário, esgotar-se a lista 
de habilitados.

5.4. Na hipótese de não haver habilitados na primeira 
etapa, ou caso nenhum dos candidatos habilitados atenda à 
convocação para contratação, será iniciada a segunda etapa de 
avaliações, convocando-se para as provas, caso haja, os candi-
datos portadores do título de Mestre.

5.5. Na segunda etapa de avaliações, proceder-se-á de 
acordo com o disposto no item 5.2.

5.6. Não havendo inscritos portadores do título de Doutor, 
a primeira etapa de avaliações será realizada com os candidatos 
portadores do título de Mestre.

6. As provas, em cada etapa, serão realizadas em uma única 
fase, na seguinte conformidade:

I. Prova Escrita (peso 2)
II. Prova Didática (peso 3)
6.1. A prova escrita, que versará sobre o programa base do 

processo seletivo, será realizada de acordo com o disposto no 
artigo 139 e seu parágrafo único do Regimento Geral da USP.

6.1.1. A Comissão de Seleção organizará uma lista de dez 
pontos, com base no programa do processo seletivo, e dela dará 
conhecimento aos candidatos, vinte e quatro horas antes do 
sorteio do ponto.

6.1.2. Sorteado o ponto, inicia-se o prazo improrrogável de 
cinco horas de duração da prova.

6.1.3. Durante sessenta minutos, após o sorteio, será 
permitida a consulta a livros, periódicos e outros documentos 
bibliográficos de uso público, não em meio eletrônico, que o 
candidato tiver levado para o local da prova, do qual não lhe 
será permitido ausentar-se durante esse período.

6.1.4. As anotações efetuadas durante o período de con-
sulta poderão ser utilizadas no decorrer da prova, devendo ser 
feitas em papel rubricado pela Comissão de Seleção e anexadas 
ao texto final.

6.1.5. A prova, que será lida em sessão pública pelo candi-
dato, deverá ser reproduzida em cópias que serão entregues aos 
membros da comissão julgadora, ao se abrir a sessão;

6.1.6. Cada prova será avaliada pelos membros da Comis-
são de Seleção, individualmente.

6.2. A prova didática será pública, com a duração mínima 
de 40 (quarenta) e máxima de 60 (sessenta) minutos, e versará 
sobre o programa base do processo seletivo, nos termos do art. 
137, do Regimento Geral da USP.

6.2.1. O sorteio do ponto será feito 24 (vinte e quatro) horas 
antes da realização da prova didática;

6.2.2. O candidato poderá utilizar o material didático que 
julgar necessário.

6.2.3. O candidato poderá propor substituição dos pontos, 
imediatamente após tomar conhecimento de seus enunciados, 
se entender que não pertencem ao programa do processo sele-
tivo, cabendo à Comissão de Seleção decidir, de plano, sobre a 
procedência da alegação.

6.2.4. Os candidatos que se apresentarem depois do horário 
estabelecido não poderão realizar as provas.

6.2.5. 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.

6.2.6. As notas da prova didática serão atribuídas após o 
término das provas de todos os candidatos.

7. Os pesos das provas são os mesmos estabelecidos no 
Regimento da Escola de Comunicações e Artes e, para o cálculo 
da média individual, a soma dos pesos será o quociente de 
divisão.

21) Certidão negativa de antecedentes criminais expedida 
pela secretaria de segurança pública da área de seu domicílio 
(original)

22) Certidão expedida pelo órgão competente, indicando 
o tipo de aposentadoria (somente para os aposentados em 
cargo/ emprego/ função, públicos, desde que os cargos estejam 
previstos nas acumulações legais previstas pela constituição 
federal) – original.

O presente Edital de Convocação encontra-se disponível no 
site www.zoologico.sp.gov.br

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

São Paulo, 14 de maio de 2018.
Dr. Paulo Magalhães Bressan
Diretor Presidente
 FUNDAÇÃO PARQUE ZOOLÓGICO DE SÃO PAULO
CONCURSO PÚBLICO Nº. 001/2014
PROCESSO N.º 0392CC1404
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº. 038
O Diretor Presidente da Fundação Parque Zoológico de São 

Paulo, nos termos do disposto no Capitulo “XII – Do Provimento 
do Cargo” do Edital de Concurso Público nº. 001/2014 e seus 
Anexos, CONVOCA os candidatos classificados, relacionados 
no Anexo I, para manifestação de interesse quanto a admissão, 
para preenchimento de 01 (uma) vaga existente no cargo 
“Opção: 106 – Vigilante”, conforme regras a seguir:

1 – Os candidatos convocados deverão fazer a sua con-
firmação de interesse para a(s) vaga(s) existente(s), até o dia 
18/05/2018, pessoalmente na Divisão de Produção Rural, sita 
à Estrada do Jundiaquara n.º 33, Bairro Jundiaquara, Araçoiaba 
da Serra - SP, horário das 9:00 às 11:00 horas, ou, através do 
telefone (15) 3202-9299 com o Sr. Sergio Saliba, no horário das 
8:00 às 16:00 horas, ou, pelo e-mail ssaliba@sp.gov.br

2 – A não confirmação até o dia e horário indicados, impli-
cará na perda definitiva do direito a vaga, qualquer que seja o 
motivo alegado.

3 – Após o prazo determinado no Item 1, a Fundação Par-
que Zoológico de São Paulo, para preenchimento da(s) vaga(s) 
existente(s), convocará para admissão, através de publicação no 
DOE – Poder Executivo – Seção I, os candidatos que fizeram a 
sua confirmação, respeitada a ordem de classificação.

3.1 – O candidato convocado para admissão, deverá se 
apresentar no dia e horário indicado na convocação, na Divisão 
de Produção Rual, sita à Estrada do Jundiaquara n.º 33, Bairro 
Jundiaquara, Araçoiaba da Serra - SP, munido da documentação 
necessária, conforme especificado no Anexo II deste Edital.

ANEXO I – LISTA DE CONVOCAÇÃO
II – Araçoiaba da Serra
Opção: 106– VIGILANTE
Candidato - Documento - Prova Objetiva - Class
565000755U - ELISANGELA DAS NEVES BOMFIM CAETANO 

- 299900216 - 50,00 - 13
565000779M - LUCIVALDO FERREIRA DE ANDRADE - 

32545310X - 50,00 - 14
565000800V - VALDEMIRA TEIXEIRA DE OLIVEIRA - 

340831741 - 50,00 - 15
565000802O - WALDIR DA SILVA - 11099706 - 50,00 - 16
ANEXO II - DOCUMENTAÇÃO
- Os candidatos, por ocasião da admissão no cargo, deverão 

entregar cópia reprográfica autenticada ou original acompanha-
do de cópia simples, dos seguintes documentos:

1) Carteira de Trabalho e Previdência Social;
2) Certidão de Nascimento ou Casamento;
3) 3 (três) fotos 3x4 recentes, com fundo branco;
4) Carteira de Identidade (RG), comprovando ter, no mínimo, 

18 anos de idade completos (na data da posse);
5) Titulo de Eleitor acompanhado dos dois últimos com-

provantes de votação, ou de Certidão de regularidade com a 
Justiça Eleitoral;

6) Certificado de Reservista de 1ª ou 2ª categoria ou Cer-
tificado de Dispensa de Incorporação ou de Isenção do Serviço 
Militar, se do sexo masculino;

7) Cadastro de Pessoa Física regularizado (CPF);
8) Cartão do PIS/PASEP, se possuir;
9) Diploma ou certificado de conclusão de curso para níveis 

fundamental, médio e técnico ou equivalente;
10) Caderneta de vacinação dos filhos menores de 14 (se 

houver);
11) Certidão de nascimento dos filhos;
12) Atestado de invalidez, emitido pelo INSS, de filho de 

qualquer idade;
13) Comprovante de escolaridade requerida pelo cargo;
14) Declaração Negativa de Acumulação de Emprego 

Público;
15) Comprovante de Residência;
16) Registro na DRT para o cargo de Técnico de Segurança 

de Trabalho;
17) Registro na Polícia Federal para o cargo de Vigilante;
18) Carteira nacional de vigilante expedido pela polícia 

federal para o cargo de Vigilante;
19) Curso de formação e/ou reciclagem com validade para 

o mínimo de 06 (seis) meses, na data de admissão na fundação, 
para o cargo de Vigilante;

20) Carteira nacional de habilitação categoria C para o 
cargo de Motorista;

21) Certidão negativa de antecedentes criminais expedida 
pela secretaria de segurança pública da área de seu domicílio 
(original)

22) Certidão expedida pelo órgão competente, indicando 
o tipo de aposentadoria (somente para os aposentados em 
cargo/ emprego/ função, públicos, desde que os cargos estejam 
previstos nas acumulações legais previstas pela constituição 
federal) – original.

O presente Edital de Convocação encontra-se disponível no 
site www.zoologico.sp.gov.br

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

São Paulo, 14 de maio de 2018.
Dr. Paulo Magalhães Bressan
Diretor Presidente
 FUNDAÇÃO PARQUE ZOOLÓGICO DE SÃO PAULO
CONCURSO PÚBLICO Nº. 001/2014
PROCESSO N.º 0392CC1401
COMUNICADO Nº. 032
O Diretor Presidente da Fundação Parque Zoológico de São 

Paulo, nos termos do disposto no Capitulo “09 – Do Provimento 
das Funções” do Edital de Concurso Público nº. 001/2014 e seus 
Anexos, torna público que:

01 – O(s) candidato(s) abaixo relacionado(s), convocado(s) 
para comparecimento e entrega da documentação, foi desclas-
sificado por não ter a documentação exigida no Edital, acarre-
tando a perda do direito a contratação, nos termos do Edital de 
Concurso Público nº. 001/2014.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº. 036
II – Araçoiaba da Serra
Opção: 106– VIGILANTE
Candidato - Documento - Prova Objetiva - Class
565000741U - ANGELA MARIA DOMINGUES DE ALMEIDA 

- 32460741-6 - 53,33 - 12
O presente Comunicado encontra-se disponível no site 

www.zoologico.sp.gov.br
E, para que chegue ao conhecimento de todos é expedido 

o presente.
São Paulo, 14 de maio de 2018.
Dr. Paulo Magalhães Bressan
Diretor Presidente


		certificacao@imprensaoficial.com.br
	2018-05-15T02:42:56-0300
	São Paulo
	ICP-Brasil
	Assinatura digital de documento




