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Em atendimento ao Artigo 193 do Regimento Geral da USP, 
a presidência da comissão julgadora

será exercida pela Profa. Dra. Maisa de Souza Ribeiro.
 FACULDADE DE ECONOMIA, ADMINISTRAÇAO E CONTABI-

LIDADE DE RIBEIRÃO PRETO
Edital FEA-RP 004/2018
ABERTURA DE INSCRIÇÕES AO CONCURSO DE TÍTULOS E 

PROVAS PARA O PROVIMENTO DE UM CARGO DE PROFESSOR 
TITULAR NO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DA FACUL-
DADE DE ECONOMIA, ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE DE 
RIBEIRÃO PRETO (FEA-RP) DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO.

O Diretor da Faculdade de Economia, Administração e 
Contabilidade de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo 
torna público a todos os interessados que, de acordo com 
o decidido pela Congregação em sessão ordinária realizada 
em 01/03/2018, estarão abertas, pelo prazo de 180 (cento e 
oitenta) dias, com início às 8 horas (horário de Brasília) do dia 
15/03/2018 e término às 18 horas (horário de Brasília) do dia 
10/09/2018, as inscrições ao concurso público de títulos e provas 
para provimento de 01 (um) cargo de Professor Titular, referência 
MS-6, em Regime de Dedicação Integral à Docência e à Pesquisa 
(RDIDP), claro/cargo nº 1026119, com o salário de R$ 15.862,33 
(maio/2016), no Departamento de Administração, nos termos do 
art. 125, parágrafo 1º, do Regimento Geral da USP, e o respectivo 
programa que segue:

1. Processo de planejamento na empresa
2. Planejamento aplicado a uma área funcional: marketing, 

finanças, recursos humanos, produção e operações, informática 
e pesquisa & desenvolvimento

3. O processo decisório e os sistemas e apoio - informática 
e métodos quantitativos

4. Organização - a empresa como um todo e a estrutura de 
uma área funcional

5. A empresa e o ambiente econômico
6. A competitividade e a estratégia de negócios
7. Os novos modelos de gestão e a sua aplicação a uma 

área funcional
8. Processos de mudanças e cultura organizacional
9. O processo de controle e os sistemas de apoio
10. Aspectos Comportamentais das organizações
11. A evolução da administração e novas tendências
12. Empreendedorismo
13. Gestão internacional
14. Neuromarketing
15. Marketing comportamental e decisões
16. Economia de empresas e economia comportamental
17. Gestão de Inovação
18. Internacionalização de empresas
19. Políticas Públicas
20. Gestão de Marketing
21. Prospecção de tecnologias
22.Redes de cooperação
23. Gerenciamento de processos de negócios
24. Métodos quantitativos aplicados a administração
25. Comportamento do consumidor
26. Gestão Financeira
27. Avaliação econômico-financeira
28. Avaliação de eficiência e desempenho
29. Gestão de recursos humanos
30. Gestão de produção e operações
31. Gestão de tecnologia da informação
32. Gestão de P&D 33. Gestão ambiental
34. Gestão da Educação
35. Tomada de decisão com base em pesquisa operacional
36. Administração pública
37. Administração de varejo.
O concurso será regido pelo disposto no Estatuto, no 

Regimento Geral da Universidade de São Paulo e no Regimento 
da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de 
Ribeirão Preto conforme Resolução USP-5.897, de 22-12-2010.

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 dirigido ao Diretor da Faculdade de Economia, 
Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto da USP, conten-
do dados pessoais e o Departamento a que concorre, anexando 
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 Livre-Docente 
outorgado pela USP ou por ela reconhecido.

III – prova de quitação com o serviço militar para candidatos 
do sexo masculino;

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

pagamento da respectiva multa ou a devida justificativa.
§ 1º - Elementos comprobatórios do memorial referido no 

inciso I, tais como maquetes, obras de arte ou outros materiais 
que não puderem ser digitalizados deverão ser apresentados até 
o último dia útil que antecede o início do concurso.

§ 2º - 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.

§ 3º - Os candidatos estrangeiros serão dispensados das 
exigências dos incisos III, IV e V, devendo comprovar que se 
encontram em sua situação regular no Brasil.

§ 4º - 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.

§ 5º - Caso o candidato não satisfaça a exigência do inciso 
II, e desde que não pertença a nenhuma categoria docente na 
USP, poderá requerer sua inscrição como especialista de reco-
nhecido valor, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 80 do 
Estatuto da USP, o que dependerá da aprovação de dois terços 
dos membros da Congregação da FEA-RP/USP.

§ 6º - 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.

§ 7º - É de responsabilidade exclusiva do candidato o 
acompanhamento de todas as etapas referentes ao concurso no 
Diário Oficial do Estado de São Paulo, Caderno Executivo I, Seção 
‘Concursos’, Subseção Universidade de São Paulo.

2. - As inscrições serão julgadas pela Congregação da FEA-
-RP, em seu aspecto formal, publicando-se a decisão em edital.

Parágrafo único – O concurso deverá realizar-se no prazo 
de trinta a cento e oitenta dias, a contar da data da publicação 
no Diário Oficial do Estado da aprovação das inscrições, de 
acordo com o artigo 151, parágrafo segundo, do Regimento 
Geral da USP.

3 - As provas constarão de:
I. julgamento dos títulos, com peso 4 (quatro);
II. prova pública oral de erudição, com peso 2 (dois);
III. prova pública de arguição, com peso 4 (quatro)
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.
4 - O julgamento dos títulos, expresso mediante nota 

global, deverá refletir o mérito do candidato como resultado 
da apreciação do conjunto e regularidade de suas atividades, 
compreendendo:

I. produção científica, literária, filosófica ou artística;
II. atividade didática universitária;

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

5.2.5. 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.

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

6. Os pesos das provas são os mesmos estabelecidos no 
Regimento das Unidades da USP e, para o cálculo da média 
individual, a soma dos pesos será o quociente de divisão.

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

8. A Comissão de Seleção deve definir o primeiro colocado 
pela maioria das indicações dos membros da Comissão. Excluído 
o primeiro colocado, a Comissão deverá, dentre os candidatos 
remanescentes, escolher o segundo colocado pela maioria das 
indicações de seus membros, e assim, sucessivamente.

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

10. O programa base do processo seletivo será o seguinte:
- Projeto Visual e Identidade;
- Projeto Gráfico Editorial;
- Projeto Visual e Mídias Impressas;
- Projeto Visual e Mídias Eletrônicas;
- Projeto Ambiental e Edifício;
- Projeto Ambiental e Cidade;
- Projeto Tipográfico;
- Design e Cor;
- Design da Informação;
- Design Gráfico Promocional;
- Produção Gráfica.
11. É de responsabilidade do candidato o acompanhamento 

do andamento do processo seletivo, por meio de acesso ao link: 
https://uspdigital.usp.br/gr/admissao, à página institucional da 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São 
Paulo (www.fau.usp.br/a-fau/concursos) e às publicações no 
Diário Oficial do Estado de São Paulo.

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

13. O relatório da Comissão de Seleção será apreciado pelo 
Conselho Técnico Administrativo da Faculdade de Arquitetura e 
Urbanismo da Universidade de São Paulo, para fins de homolo-
gação, após exame formal.

14. A contratação será por prazo determinado e vigorará a 
partir da data do exercício e até 31.12 .2018, com possibilidade 
de prorrogações, desde que a soma dos períodos não ultrapasse 
o prazo de dois anos.

15. 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.

16. 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 Técnica Acadêmica da FAUUSP, por meio dos 
telefones: 3091-4798 e 3091-4536.

 FACULDADE DE ECONOMIA, 
ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE DE 
RIBEIRÃO PRETO
 FACULDADE DE ECONOMIA, ADMINISTRAÇÃO E CONTABI-

LIDADE DE RIBEIRÃO PRETO
Comunicado
A Congregação da Faculdade de Economia, Administração 

e Contabilidade de Ribeirão Preto, em sessão realizada em 
01/03/2018, aprovou as seguintes inscrições referentes ao 
concurso público de títulos e provas para provimento de cargo 
de professor doutor junto ao Departamento de Contabilidade 
Edital 041/2017 - Área de conhecimento: Contabilidade Finan-
ceira e Finanças:

Candidatos:
Aline Damasceno Pellicani
Ana Carolina Costa Corrêa
Bruno Figlioli
José Marcos da Silva
Luana Zanetti Trindade Ferraz
Marco Antonio Pereira
Natalia Diniz Maganini
Nilton Cezar Carraro
Rafael Confetti Gatsios
Rogério de Ávila Ribeiro Junqueira
Também considerando o relatório citado, a Congregação 

indeferiu as inscrições de Daniel Ferreira
Caixe e Giancarlo Aquila.
Na mesma sessão, o colegiado aprovou a comissão julgado-

ra para o referido concurso:
Titulares:
Maisa de Souza Ribeiro - Professora Titular da FEA-RP/USP
Tatiana Albanez - Professora Doutora da FEA/USP
Edilene Santana Santos - Professora Doutora da EAESP/FGV
Paulo Roberto da Cunha - Professor Doutor da Fundação 

Universidade Regional de
Blumenau/FURB
Luiz Felipe de Araújo Pontes Girão - Professor Doutor da 

Universidade Federal da Paraíba/UFPB
Suplentes:
Adriana Maria Procópio de Araujo - Professora Titular da 

FEA-RP/USP
André Carlos Busanelli de Aquino - Professor Associado da 

FEA-RP/USP
Ricardo Luiz Menezes da Silva - Professor Doutor da FEA-

-RP/USP
Carlos Roberto de Godoy - Professor Doutor da FEA-RP/USP
Mariana Simões Ferraz do Amaral Fregonesi - Professora 

Doutora da FEA-RP/USP
Fábio Moraes da Costa - Professor Doutor da Fundação 

Instituto Capixaba de Pesquisas em
Contabilidade, Economia e Finanças/FUCAPE Business Scho-

ol
Adriano Leal Bruni - Professor Titular da Universidade 

Federal da Bahia/UFBA
Bruno Meirelles Salotti - Professor Doutor da FEA/USP
Jacqueline Veneroso Alves da Cunha - Professora Doutora 

da Universidade Federal de Minas
Gerais/UFMG
Fernando Dal-Ri Murcia - Professor Doutor da FEA/USP
Moisés Ferreira da Cunha - Professor Doutor da Universida-

de Federal de Goiás/UFG
Romualdo Douglas Colauto - Professor Doutor da Universi-

dade Federal do Paraná/UFPR
Gilberto José Miranda - Professor Doutor da Universidade 

Federal de Uberlândia/UFU
Orleans Silva Martins - Professor Doutor da Universidade 

Federal da Paraíba/UFPB
Marcos Laffin - Professor Doutor da Universidade Federal de 

Santa Catarina/UFSC - aposentado

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 presidência do pri-
meiro, a Comissão Especial de Concurso Público, em atendimen-
to 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 Informática.

Titulares:
1. - Crediano Maria de Sousa, RG MG-14.785.254, Diretor 

de Serviço responsável pela Área Administrativa;
2. - Erick Eduardo Petrucelli, RG 41.245.166-9, Professor de 

Ensino Superior Ref. “II – B”;
3. - Maria de Fátima de Oliveira, RG 16.911.077, Agente 

Técnico e Administrativo;
Suplentes:
1. - Fábio Alexandre Cavichioli, RG 33.803.544-8, Professor 

de Ensino Superior - Ref. “III – A”;
2. - Arilson Rogê Lamas, RG 45.536.406-0, Assistente Téc-

nico Administrativo I;
3. - Lais Regina de Andrade Jacon, RG 41.512.287-9, Assis-

tente Administrativo.
*

 UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

 UNIDADES UNIVERSITÁRIAS

 ESCOLA DE ENFERMAGEM
 EDITAL ATAC 008/2018
CONVOCAÇÃO PARA PROVAS
A Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo con-

voca a candidata MARIA RITA BERTOLOZZI, inscrita no concurso 
de títulos e provas visando o provimento de 01 (um) cargo de 
Professor Titular, em regime de dedicação integral à docência e a 
pesquisa (RDIDP), referência MS-6, cargo e claro de nº 1026534, 
junto ao Departamento de Enfermagem em Saúde Coletiva da 
EEUSP, área de conhecimento “Enfermagem em Saúde Coleti-
va”, aberto pelo Edital ATAc 017/2017, a comparecer às 8h30 do 
dia 03 de abril de 2018, no Auditório Maria Rosa Sousa Pinheiro, 
andar térreo da referida Escola, localizada à Av. Dr. Enéas de 
Carvalho Aguiar, 419 - São Paulo - SP, para início do concurso 
que se realizará a partir desta data. Ficam também convocados 
os membros da Comissão Julgadora, conforme publicação do 
DOE em 22.12.17. O cronograma será definido após instalação 
da Comissão Julgadora.

São Paulo, 09 de março de 2018.
Profª Drª Maria Amélia de Campos Oliveira
Diretora

 FACULDADE DE ARQUITETURA E 
URBANISMO
 Edital ATAc 010/2018
A Diretora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da 

Universidade de São Paulo torna público a todos os interessados 
que, conforme aprovação “ad-referendum” do Conselho Técnico 
Administrativo, estarão abertas pelo prazo de 30 dias, a partir 
das 09h00 (horário oficial de Brasília) do dia 14.03.2018 até às 
16h00 do dia 12.04.2018, as inscrições para o processo seletivo 
para contratação de um docente por prazo determinado, como 
Professor Contratado III (Professor Doutor 1), RTP, em jornada 
de doze horas semanais de trabalho, recebendo o salário de 
R$ 1.849,66, junto a área de conhecimento de Programação 
Visual do Departamento de Projeto da FAUUSP, 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 Faculdade de Arqui-
tetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, 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, exclusiva-
mente, por meio do link: https://uspdigital.usp.br/gr/admissao, 
no período acima indicado, devendo o candidato apresentar 
requerimento dirigido à Diretora da Faculdade de Arquitetura 
e Urbanismo da Universidade de São Paulo, 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, 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 aprovado.

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

- AUP0340 – Projeto Visual Gráfico e ou;
- AUP0342 – Projeto Visual Ambiental e ou;
- AUP2322 – Produção Gráfica e ou;
- AUP2306 – Projeto Visual III – Mídia Impressa e ou;
- AUP2308 – Projeto Visual IV – Mídia Impressa
5. A seleção será realizada seguindo critérios objetivos, por 

meio de atribuição de notas em provas, que serão realizadas em 
uma única fase, na seguinte conformidade:

I. Prova Escrita: peso 2 (dois).
II. Prova Didática: peso 4 (quatro).
5.1. 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.

5.1.1. 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.

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

5.1.3. 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.

5.1.4. 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.

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

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

5.2. 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.

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

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

5.2.3. 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.

ANEXO IV – A QUE SE REFERE O SUBITEM 6.3., DO ITEM 6, 
DO CAPÍTULO V – DAS INSCRIÇÕES E CONDIÇÕES, DO EDITAL 
Nº 278/04/2018

Eu, _______________________, portadora da Célula 
de Identidade RG nº _________ e inscrita no CPF sob nº 
______________, venho, à presença desta Comissão Especial 
de Concurso Público, solicitar amamentar meu filho(a) durante 
a realização das provas do Concurso Público de Professor de 
Ensino Superior Edital nº 278/04/2018.

E indico para guarda:
Nome: ______________________________
RG: ___________ CPF: ______________
Nestes Termos,
Pede deferimento.
Em ___/___/_____
______________________________
Assinatura da Candidata
Obs.: Deverá entregar este requerimento devidamente 

preenchido e assinado juntamente com cópia da certidão de 
nascimento do lactente e do documento de identidade com foto 
do adulto responsável por sua guarda no decorrer das Provas. 

ANEXO V – A QUE SE REFERE O SUBITEM 2.1, DO ITEM 2, 
DO CAPÍTULO VII – DA REDUÇÃO OU ISENÇÃO DA TAXA DE 
INSCRIÇÃO, DO EDITAL Nº 278/04/2018

Declaro, sob as penas da Lei, para fins de Redução/Isenção 
de taxa de inscrição no Concurso Público de Professor de Ensino 
Superior Edital nº 278/04/2018, que:

Redução da taxa de inscrição (Nos termos da Lei 12.782, 
de 20/12/2007):

( ) percebo remuneração mensal inferior a 2 (dois) salários 
mínimos;

( ) estou desempregado;
( ) 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 278/04/2018

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 278/04/2018 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 278/04/2018
EMENTAS E BIBLIOGRAFIAS DA DISCIPLINA EM CON-

CURSO.
DISCIPLINA: INGLÊS I / INGLÊS II
Ementa Inglês I: Introdução às habilidades de compreensão 

e produção oral e escrita por meio de funções comunicativas e 
estruturas simples da língua. Ênfase na oralidade, atendendo às 
especificidades da área e abordando aspectos sócio-culturais.

Ementa Inglês II: Apropriação de estratégias de aprendiza-
gem (estratégias de leitura, de compreensão e de produção oral 
e escrita) e repertório relativo a funções comunicativas e estrutu-
ras linguísticas apresentadas na disciplina anterior com o intuito 
de utilizar essas habilidades nos contextos pessoal, acadêmico e 
profissional. Ênfase na oralidade, atendendo às especificidades 
da área e abordando aspectos sócio-culturais.

Bibliografia Básica: HUGES, John et al. Business Result: 
Elementary. Student Book Pack. Oxford: New York: Oxford Uni-
versity Press, 2009. IBBOTSON, Mark; STEPHENS, Bryan. Business 
Start-up: Student Book 1. Cambridge: Cambridge Universi-
ty Press, 2009. OXENDEN, Clive; LATHAM-KOENIG, Christina. 
American English File: Student’s Book 1. New York, NY: Oxford 
University Press, 2008.

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

DESEMPATE, CONVOCAÇÃO E DA ADMISSÃO, DO EDITAL Nº 
278/04/2018

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 Taquaritinga - Taquaritinga
PORTARIA DO DIRETOR DE FACULDADE DE TECNOLOGIA 

N° 33 DE 05/03/2018
O Diretor de Faculdade de Tecnologia da FATEC Taquaritin-

ga, com fundamento na alínea “a”, do Inciso II, do Artigo 2º 
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