quinta-feira, 29 de julho de 2021

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE
CAMPINAS
REITORIA
DIRETORIA GERAL DE RECURSOS
HUMANOS
DIVISÃO DE GESTÃO DE PESSOAL
Despacho da Diretora de Recursos Humanos de 28/07/2021
Nos termos do Artigo 37, inciso III, da Constituição Federativa do Brasil e por competência delegada pelo Artigo 7°,
inciso VI da Deliberação CAD-A-3/2002, homologo o Concurso
Público para a função abaixo especificada:
Nº PROCESSO FUNÇÃO EDITAL Nº UNIDADE
01P-11058/2020 PAEPE - TÉCNICO DE CONSTRUÇÃO
CIVIL 2/2021 UNICAMP

SECRETARIA GERAL
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
COLÉGIO TÉCNICO DE CAMPINAS
COMUNICADO
A Direção do Colégio Técnico de Campinas da Universidade Estadual de Campinas, através da Secretaria Geral, torna
público o Resultado Final do Processo Seletivo Sumário para
admissão de 02 (dois) Professores da Carreira do Magistério
Secundário Técnico, em jornada de 40 e 20 horas semanais,
junto ao Departamento de Eletroeletrônica do COTUCA,
vinculada ao Regime Geral da Previdência Social nos termos
do §13 do artigo 40 da Constituição Federal, por um período
de 365 dias, podendo ser renovado por igual período, tendo
sido aprovados os candidatos: 1º Frederico Luciano Demolin;
Prova Escrita; 7,3;7,3;7,3. Prova de Títulos; 5,9; 5,9; 5,9. Avaliação PPT; 9,7; 9,8; 9,7. 2º Luiz Carlos da Silva; Prova Escrita;
7,3;7,3;7,3. Prova de Títulos; 6,3; 6,3; 6,3. Avaliação PPT; 7,0;
9,0; 9,1. Desta forma, indica os candidatos Frederico Luciano
Demolin e Luiz Carlos da Silva para admissão. Campinas.
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS
EDITAL
Concurso para provimento de 01 cargo de Professor Doutor I, nível MS-3.1, em RTP, com opção preferencial para RDIDP,
na área de História da América, disciplina HH386 – História da
América I, do Departamento de História do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Estadual de Campinas.
O Concurso de que trata o presente Edital será realizado
nos dias 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 de setembro de 2021 com
início às 08:00 do primeiro dia, no Espaço Multiuso da Comissão Permanente para os Vestibulares (Comvest) situado à rua
Josué de Castro, 120, na Cidade Universitária “Zeferino Vaz”,
Barão Geraldo, Campinas, SP, com o seguinte calendário fixado
para a realização das Provas. (Processo nº 09 P 14008/2021)
Dia 1 - 13/09/2021 (segunda-feira)
Prova Escrita
08:00 – Reunião da banca para decisão das questões
08:20 – Leitura das questões para os candidatos
08:30 às 9:30 – Período de consultas prévias
09:30 às 13:30 – Prova escrita (candidatos)
13:30 – 14:30 – Almoço
14:30 - 20:00 - Correção das provas
20:15 – Divulgação do Resultado da Prova Escrita e Sorteio da Ordem dos Candidatos para Prova de Arguição e para
a Prova Didática
Dia 2 - 14/09/2021 (terça-feira)
08:00 – Candidato 1 - Prova de Arguição e Sorteio de
Ponto para Prova Didática
09:00 – Candidato 2 - Prova de Arguição e Sorteio de
Ponto para Prova Didática
10:00 – Candidato 3 - Prova de Arguição e Sorteio de
Ponto para Prova Didática
11:00 – Candidato 4 - Prova de Arguição e Sorteio de
Ponto para Prova Didática
12:00 - 13:00 - Intervalo para almoço
13:00 – Candidato 5 - Prova de Arguição e Sorteio de
Ponto para Prova Didática
14:00 – Candidato 6 - Prova de Arguição e Sorteio de
Ponto para Prova Didática
15:00 – Candidato 7 - Prova de Arguição e Sorteio de
Ponto para Prova Didática
16:00 – Candidato 8 - Prova de Arguição e Sorteio de
Ponto para Prova Didática
17:00 – Candidato 9 - Prova de Arguição e Sorteio de
Ponto para Prova Didática
Dia 3 - 15/09/2021 (quarta-feira)
09:00 – Candidato 1 - Prova Didática
10:00 – Candidato 2 - Prova Didática
11:00 – Candidato 3- Prova Didática
12:00 – Candidato 4 - Prova Didática
13:00 - 14:00 – Intervalo para almoço
14:00 – Candidato 5 - Prova Didática
15:00 – Candidato 6 - Prova Didática
16:00 – Candidato 7 - Prova Didática
17:00 – Candidato 8 - Prova Didática
18:00 – Candidato 9 - Prova Didática
Dia 4 - 16/09/2021 (quinta-feira)
08:00 – Candidato 10 - Prova de Arguição e Sorteio de
Ponto para Prova Didática
09:00 – Candidato 11 - Prova de Arguição e Sorteio de
Ponto para Prova Didática
10:00 – Candidato 12 - Prova de Arguição e Sorteio de
Ponto para Prova Didática
11:00 – Candidato 13 - Prova de Arguição e Sorteio de
Ponto para Prova Didática
12:00 - 13:00 – Intervalo para almoço
13:00 – Candidato 14 - Prova de Arguição e Sorteio de
Ponto para Prova Didática
14:00 – Candidato 15 - Prova de Arguição e Sorteio de
Ponto para Prova Didática
15:00 – Candidato 16 - Prova de Arguição e Sorteio de
Ponto para Prova Didática
16:00 – Candidato 17 - Prova de Arguição e Sorteio de
Ponto para Prova Didática
17:00 – Candidato 18 - Prova de Arguição e Sorteio de
Ponto para Prova Didática
Dia 5 - 17/09/2021 (sexta-feira)
09:00 – Candidato 10 - Prova Didática
10:00 – Candidato 11 - Prova Didática
11:00 – Candidato 12 - Didática
12:00 – Candidato 13 - Prova Didática
13:00 - 14:00 – Intervalo para almoço
14:00 – Candidato 14 - Prova Didática
15:00 – Candidato 15 - Prova Didática
16:00 – Candidato 16 - Prova Didática
17:00 – Candidato 17 - Prova Didática
18:00 – Candidato 18 - Prova Didática
Dia 6 – 18/09/2021 (sábado)
08:00 – Candidato 19 - Prova de Arguição e Sorteio de
Ponto para Prova Didática
09:00 – Candidato 20 - Prova de Arguição e Sorteio de
Ponto para Prova Didática
10:00 – Candidato 21 - Prova de Arguição e Sorteio de
Ponto para Prova Didática

Diário Oficial Poder Executivo - Seção I
11:00 – Candidato 22 - Prova de Arguição e Sorteio de
Ponto para Prova Didática
12:00 - 14:00 – Almoço
14:00 - 18:00 – Prova de títulos
Dia 7 - 19/09/2021 (domingo)
09:00 – Candidato 19 - Prova Didática
10:00 – Candidato 20 - Prova Didática
11:00 – Candidato 21 - Didática
12:00 – Candidato 22 - Prova Didática
13:00 - 14:00 – Divulgação dos resultados
OBS: Durante a execução dos trabalhos e a depender do
número de candidatos aprovados na Prova Escrita, este calendário poderá sofrer ajustes para realização das demais provas
até o encerramento do concurso, mediante comunicação da
Comissão Julgadora a todos os envolvidos.
A Comissão Julgadora estará constituída dos seguintes
Professores Doutores: Membros Titulares: Aldair Carlos Rodrigues (UNICAMP), Iara Lis Schiavinatto (UNICAMP), Beatriz
Helena Domingues (UFJF), Gabriela Pellegrino Soares (USP) e
Larissa Moreira Viana (UFF). Membros Suplentes: Luiz César
Marques Filho (UNICAMP) e Janice Theodoro da Silva (USP).
Ficam, pelo presente Edital, convocados os membros da
Comissão Julgadora e os candidatos inscritos: Ana Carolina
Machado de Souza, Carolina Amaral de Aguiar, Cesar Rocha
Lima, Daniele Weigert, Felipe de Moura Garrido, Felipe
Riccio Schiefler, Felipe Santos Deveza, Fernando Victor
Aguiar Ribeiro, Guilherme Galhegos Felippe, Joana Salem
Vasconcelos, Juliana Giosuelli Meirelles, Larissa Milanezi,
Fabriz Caprara, Leticia Gregório Canelas, Liz Andréa Dalfré,
Lucas Mariani Correa, Luiz Estevam de Oliveira Fernandes,
Maria Emília Granduque José, Priscila de Lima Souza, Ricardo Amarante Turatti, Rodrigo Paulinelli de Almeida Costa e
Yobani Maikel Gonzales Jauregui.

UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA
UNIDADES UNIVERSITÁRIAS
CAMPUS DE MARÍLIA
Faculdade de Filosofia e Ciências
CAMPUS DE MARÍLIA
Faculdade de Filosofia e Ciências
EDITAL Nº 163/2021-STDARH-RESULTADO FINAL
A Diretora da Faculdade de Filosofia e Ciências da UNESP
– Campus de Marília, por meio da área de Recursos Humanos,
torna público o resultado final do concurso público de Provas
e Títulos para contratação de 01 PROFESSOR SUBSTITUTO,
por prazo determinado, em caráter emergencial para atender
excepcional interesse público, no período letivo de 2021, e pelo
prazo de 10 meses, em 12 horas semanais de trabalho, sob o
regime jurídico da CLT e legislação complementar, na disciplina: Sociologia da Educação I; Sociologia da Educação II, junto
ao Departamento de Sociologia e Antropologia da Faculdade
de Filosofia e Ciências do Câmpus de Marília, conforme segue:
CANDIDATOS HABILITADOS:
EVANDRO CRUZ SILVA - RG 485989827
EXAMINADOR / ANÁLISE CURRICULAR (P.1) / DIDÁTICA
(P.2) / MÉDIA PONDERADA
Dr. Fábio Kazuo Ocada / 9,50 / 20,00 / 9,83
Dr. Marcelo Augusto Totti / 9,50 / 18,00 / 9,17
Dra. Maria Valéria Barbosa / 9,50 / 20,00 / 9,83
MÉDIA FINAL / CLASSIFICAÇÃO: 9,61 / 1º lugar
CANDIDATOS INABILITADOS:
RG 456353008
EXAMINADOR / ANÁLISE CURRICULAR (P.1) / DIDÁTICA
(P.2) / MÉDIA PONDERADA
Dr. Fábio Kazuo Ocada / 5,55 / 8,40 / 4,65
Dr. Marcelo Augusto Totti / 5,55 / 8,50 / 4,68
Dra. Maria Valéria Barbosa / 5,55 / 8,00 / 4,52
MÉDIA FINAL: 4,62
CANDIDATOS AUSENTES:
JOANA DA COSTA MACEDO - RG 200921690
JOSÉ WILSON ASSIS NEVES JÚNIOR - RG 476842098
OTÁVIO BARDUZZI RODRIGUES DA COSTA - RG 232759558
Caberá recurso à Congregação no prazo de 05 (cinco) dias
úteis a contar desta publicação. (Processo nº 296/2021)

CAMPUS DE RIO CLARO
Instituto de Biociências
EDITAL Nº 143/2021- STDARH / IB -CONVOCAÇÃO PARA
PROVAS
O Diretor da Divisão Técnica Administrativa do Instituto
de Biociência do Câmpus de Rio Claro, CONVOCA o(s)
candidato(s) abaixo relacionado(s) para o Concurso de
Provas e Títulos para contratação de Professor Substituto,
referente ao Edital 129/2021-STDARH-IB, na área de Zoologia, sub-área de conhecimento de Comportamento Animal
e no conjunto de disciplinas “Comportamento Animal” e
“Fundamentos de Etologia”, junto ao Departamento de
Biodiversidade, para as provas que serão realizadas conforme segue:
Divisão dos candidatos aptos para a prova didática em
grupos:
Os candidatos aprovados para essa fase do concurso serão
divididos em 2 grupos, ora denominados G1 e G2:
- G1 será composto por 2 candidatos
- G2 será composto por 2candidatos
Os candidatos serão alocados ao respectivo grupo por
ordem alfabética (primeiro nome), do primeiro ao último
candidato inscrito. Um sorteio do ponto da prova didática será
realizado para cada um dos grupos (G1 e G2) com pelo menos
24 horas de antecedência.
1) ABERTURA DO CONCURSO:
- Abertura do concurso para todos os candidatos será no
dia 09/08/2021 a partir das 08:45h.
O link de acesso à sala de videoconferência do Google
Meet para abertura do concurso será enviado ao e-mail de
cada candidato informado no formulário de inscrição. Este
e-mail será enviado até o dia 08/08/2021 antes das 23:59.
Este link também será utilizado para o sorteio de pontos para
os grupos. Todos os candidatos deverão estar presentes na
abertura do concurso. Nessa sessão haverá a apresentação
da Comissão Examinadora e explicação de etapas e procedimentos.
2) SORTEIO PARA A PROVA DIDÁTICA DO G1:
Sorteio do ponto para a prova didática do G1 será no
dia 09/08/2021, logo após a abertura do concurso. O ponto
sorteado será o mesmo para todos os candidatos desse primeiro grupo.
3) SORTEIO PARA A PROVA DIDÁTICA DO G2
Sorteio do ponto para a prova didática do G2 será no dia
09/08/2021, às 13:50h. O ponto sorteado será o mesmo para
todos os candidatos desse segundo grupo.
4) APLICAÇÃO DA PROVA DIDÁTICA
4.1) A prova didática do G1 será realizada no dia
10/082021, a partir das 09:00h. A apresentação das aulas
deste primeiro grupo seguirá ordem alfabética (primeiro
nome). Todos os candidatos do grupo devem estar presentes na
sala de videoconferência do Google Meet às 09:00h.
4.2) A prova didática do G2 será realizada no dia
10/082021, a partir das 14:00h. A apresentação das aulas
deste segundo grupo seguirá ordem alfabética (primeiro

nome). Todos os candidatos do grupo devem estar presentes na
sala de videoconferência do Google Meet às 14:00h.
5) CONSIDERAÇÕES GERAIS SOBRE APLICAÇÃO DA
PROVA DIDÁTICA:
Local de aplicação da Prova: Sala de videoconferência do
Google Meet. Será aberta uma sala de videoconferência para
receber os dois grupos deste concurso. Os links de acesso às
salas virtuais de aplicação da prova didática serão enviados ao
e-mail dos candidatos para o sorteio do tema.
Os candidatos deverão atentar para as seguintes instruções: (a) o não comparecimento do candidato no dia,
horário e local acima determinado, será considerado desistência; (b) não haverá segunda chamada para nenhuma das
etapas, seja qual for o motivo alegado para a ausência do
candidato, sendo o candidato responsável pela sua conexão
da internet no momento do sorteio do ponto e da prova
didática; (c) durante a prova didática o candidato deve utilizar equipamento com câmera, de modo a permitir a visualização de sua imagem em tempo real; (d) na Prova Didática é
vedado aos candidatos assistirem às provas uns dos outros.
Candidatos (ordem alfabética) – RG
- CAMILA VIEIRA – 43.971.601-9
- CARLA CRISTINA GESTICH – 34.630.590-1
- ERIKA MARQUES DE SANTANA – 43.712.019-3
- GISELA BARBOSA SOBRAL DE OLIVEIRA - 202486262
(Proc. 138/2021-IB/CRC).

FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO
MÉDICO-HOSPITALAR
CONVOCAÇÃO
A Fundação para o Desenvolvimento Médico e Hospitalar
convoca o (a) candidato (a), ADRIANA DE FATIMA CACHOBI
TAVARES, portador (a) do CPF: 301.398.388-48 classificado
(a) em 19º lugar no processo seletivo de pessoal, realizado
por essa fundação na função de TÉCNICO DE ENFERMAGEM
– 768/2021, para comparecer no prazo de 3 (três) dias úteis,
a contar da data de publicação desta, no setor de Recursos
Humanos da Fundação.
O não cumprimento no referido prazo implicará na perda
de seus direitos, sendo convocado o candidato posterior para
assumir referida vaga.
Atenciosamente,
Valquíria Aparecida Bazzo da Cunha
Gerente de Recursos Humanos
FAMESP
CONVOCAÇÃO
A Fundação para o Desenvolvimento Médico e Hospitalar
convoca o (a) candidato (a), JOICE APARECIDA DONIZETTI
BARBOSA 413.147.458-16, portador (a) do CPF: 413.147.45816 classificado (a) em 7º lugar no processo seletivo de pessoal,
realizado por essa fundação na função de TÉCNICO DE ENFERMAGEM – 768/2021, para comparecer no prazo de 3 (três)
dias úteis, a contar da data de publicação desta, no setor de
Recursos Humanos da Fundação.
O não cumprimento no referido prazo implicará na perda
de seus direitos, sendo convocado o candidato posterior para
assumir referida vaga.
Atenciosamente,
Valquíria Aparecida Bazzo da Cunha
Gerente de Recursos Humanos
FAMESP
Edital N.º 045/2021 - FAMESP-RH
A Fundação para o Desenvolvimento Médico e Hospitalar, torna público, para conhecimento dos interessados, que
encontram-se abertas as inscrições para o processo seletivo
de pessoal para a função de MÉDICO CIRURGIA PEDIÁTRICA, para preenchimento de 01 vaga no prazo de validade
do referido Processo Seletivo e ou quantas mais vierem
a surgir, para provimento de função em Regime C.L.T.,
em jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais,
para prestar serviços médicos no Hospital das Clínicas da
Faculdade de Medicina de Botucatu e demais serviços de
saúde administrados pelo Hospital das Clínicas na cidade
de Botucatu - SP.
I – CONSIDERAÇÕES
1) - Os admitidos serão contratados pela FAMESP, fundação de direito privado e qualificada como Organização Social
de Saúde, sendo o empregado submetido às regras que regem
o direito do trabalho, não integrando o empregado o quadro
de servidores da Administração Pública, podendo o contrato
de trabalho ser rescindido nos termos do Regimento Interno
da Fundação.
2) - A admissão pelo presente processo seletivo não gera,
por si só, estabilidade e/ou garantia de emprego.
3) - Os admitidos deverão exercer suas funções dentro
dos horários determinados pela Diretoria do Serviço Contratante, podendo variar em períodos diurno, noturno, misto ou
na forma de revezamento, durante toda a semana, inclusive
sábados, domingos e feriados.
4) - Os admitidos poderão exercer atividades inerentes à
atuação do profissional nas diferentes áreas, hospitalares e
extra hospitalares, ambulatoriais e extra ambulatoriais.
5) - Executar suas atividades de modo a contribuir para
o alcance das metas e diretrizes definidas pela unidade
contratante.
II – DO SALÁRIO
1. O Salário inicial mensal será de R$ 8.922,14 (oito mil
novecentos e vinte e dois reais e quatorze centavos) para uma
carga horária de 40 (quarenta) horas semanais.
III - DAS INSCRIÇÕES
1) - As inscrições serão realizadas via internet através do
site: www.famesp.org.br; no período de 03 a 12 de agosto
de 2021.
2) - Serão disponibilizados postos de Ajuda ao Candidato,
para acesso à internet e impressão do boleto bancário no
Recursos Humanos da FAMESP (Botucatu), sito na Rodovia
João Butignolli, s/nº, com entrada ao lado da Portaria Principal
da FMB do Campus Universitário da Unesp Distrito de Rubião
Junior s/n.,
3) - O candidato que não tiver acesso próprio à internet
pode também efetivar sua inscrição por meio de serviços
públicos, tais como o PROGRAMA ACESSA SÃO PAULO, que
disponibiliza postos (locais públicos para acesso à internet),
em todas as regiões da cidade de São Paulo e em várias
cidades do Estado. Esse programa é completamente gratuito e
permitido a todo cidadão.
4) - Para utilizar o equipamento, basta ser feito um cadastro e apresentar o RG nos próprios Postos do Acessa SP em
um dos endereços disponíveis no site: www.acessasaopaulo.
sp.gov.br
IV - DAS CONDIÇÕES DE INSCRIÇÃO E IMPEDIMENTOS
1) - Para se inscrever o candidato deverá:
1.1. Preencher o formulário de inscrição, disponível no site
www.famesp.org.br:
1.2. Imprimir Boleto Bancário, referente a taxa de inscrição, no valor de R$. 100,00 (cem reais), para pagamento na
Rede Bancária:
1.3. Efetuar o pagamento do Boleto (dentro do prazo de
vencimento 12/08/2021) na Rede Bancária. Após o pagamento
do Boleto Bancário, o candidato receberá (após 24 horas) um
e-mail, confirmando a sua inscrição juntamente com o seu
número, para acompanhamento de todos os atos do processo
seletivo.

São Paulo, 131 (145) – 197
1.4. Acompanhar o andamento da Inscrição através do
site: www.famesp.org.br.
OBS: Só serão considerados inscritos os candidatos que
cumprirem os itens (1.1.; 1.2. e 1.3.) conforme descritos acima.
2) - Ao preencher o formulário de inscrição disponibilizado
na internet, o candidato estará assumindo, sob as penas da
lei, que possui os demais documentos, abaixo discriminados,
comprobatórios das condições exigidas:
- Possuir Certificado de conclusão de curso Superior em
Medicina Humana;
- Possuir Residência Médica na área de Cirurgia Pediátrica em serviço credenciado pelo MEC.
- Ser brasileiro;
- Estar em dia com as obrigações eleitorais;
- Estar em dia com as obrigações militares, se do sexo
masculino;
- Gozar de boa saúde física e mental;
- Não possuir registro de antecedentes criminais, achando-se no pleno exercício de seus direitos civis e políticos;
- Conhecer e estar de acordo com as instruções do
Processo Seletivo.
OBSERVAÇÕES:
1) - Não será concedida ISENÇÃO ou DEVOLUÇÃO de taxa
de inscrição.
2) - Não serão recebidas inscrições por via postal.
3) - As inscrições feitas com cheque ou depósito eletrônico
somente serão consideradas efetivas após compensação dos
mesmos.
4) - A não apresentação dos documentos solicitados por
ocasião da admissão ou a inexatidão das afirmativas e ou
irregularidades de tais documentos implicarão no cancelamento da inscrição e de todos os atos decorrentes do processo
seletivo.
V - DAS PROVAS
O Processo Seletivo constará de:
1. PROVA ESCRITA: composta de 50 questões com quatro
alternativas cada, (inéditas e/ou não inéditas), conforme programação abaixo:
Constipação intestinal na infância, hérnias na infância,
fimose, apendicite aguda na criança, tumores abdominais na
infância, atresia de vias biliares, criptorquidia, trauma pediátrico, atresias intestinais, atresia de esôfago, malformação
anorretal, doença de Hirschsprung, urologia pediátrica, enterocolite necrosante, abdomen agudo pediátrico, abdomen agudo
neonatal, cirurgia torácica pediátrica, endoscopia digestiva
pediátrica.
VI – DO CRITÉRIO DE SELEÇÃO
1. Prova Escrita.........................................................De 0
(zero) a 100 (cem) pontos
VII - DA EXECUÇÃO DA PROVA
1. A Prova Escrita será realizada no dia 17 de agosto de
2021, às 18h00min, no Campus Universitário da UNESP, no
distrito de Rubião Jr., Botucatu – SP, com duração máxima de
2 horas e mínima de 40 minutos.
2. Os candidatos deverão comparecer (NA CENTRAL DE
SALAS DE AULAS AO LADO DO PRÉDIO NOVO DA DIRETORIA
DA FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU), 30 (trinta)
minutos antes da hora marcada, munidos de:
2.1) - Comprovante de inscrição (devidamente pago),
número de inscrição e original de um dos documentos de
identidade com foto a seguir: RG., Carteira de Trabalho e Previdência Social, Certificado Militar, CNH, etc.
NOTA: Os documentos apresentados deverão estar em
perfeitas condições, de forma a permitir a identificação do
candidato, com clareza.
3) - Não será admitido na sala de provas o candidato
que se apresentar após o horário estabelecido para o início
das mesmas.
4) - Durante as provas não serão permitidas consultas
bibliográficas ou de qualquer outra espécie, bem como o uso
de calculadora e de telefone celular.
5) - O candidato não poderá se ausentar da sala de aplicação das provas sem o acompanhamento do fiscal.
6) - Será eliminado do Processo Seletivo o candidato que,
durante a realização da prova, for surpreendido comunicando-se com outro candidato ou terceiro, verbalmente, por escrito
ou por qualquer outro meio ilícito de comunicação.
7) - Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo
alegado para justificar o atraso ou a ausência do candidato,
nem será permitida a realização de provas fora dos locais
previstos para a sua aplicação.
8) - O não comparecimento do candidato a qualquer prova
importará na sua eliminação do Processo Seletivo.
9) - É reservado à Fundação (FAMESP), caso julgue necessário, o direito de utilizar detector de metais.
VIII – ORIENTAÇÕES EM FUNÇÃO DA PANDEMIA COVID19
Para atender os protocolos determinados pelas autoridades sanitárias, serão adotadas as seguintes medidas:
1. - USO OBRIGATÓRIO DE MÁSCARA;
2. - AFERIÇÃO DE TEMPERATURA;
3. - APLICAÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL;
4. - OS BEBEDOUROS PERMANECERÃO FECHADOS;
5. - DISTANCIAMENTO SOCIAL.
IX – DA CLASSIFICAÇÃO FINAL
1) - Os candidatos habilitados serão classificados de acordo com a média final obtida. A Média mínima para habilitação
será de 50 (cinqüenta) pontos.
2) - Em caso de igualdade de classificação, terá preferência
para admissão , sucessivamente, o candidato que:
- tiver maior idade.
X – DA ADMISSÃO
Para a admissão, o candidato deverá apresentar:
1) - Documentos relacionados no ítem IV;
2) - Apresentar documentação que comprove estar em
dia com o CRM;
OBS: A não apresentação dos documentos na data da
admissão, a inexatidão das afirmativas e/ou irregularidade de
tais documentos, implicarão em insubsistência da inscrição e
de todos os atos decorrentes do Processo Seletivo.
XI - DISPOSIÇÕES FINAIS
1) - Os candidatos poderão apresentar pedido de revisão
de notas atribuídas às provas, no prazo de 3 dias úteis, contados da data da publicação dos resultados, em requerimento
dirigido ao Diretor Presidente da Fundação.
2) - O prazo de validade deste Processo Seletivo será de
06 (seis) meses, podendo ser prorrogado por igual período.
3) - Em virtude do número de vagas, não se aplica ao
presente Processo Seletivo de Pessoal os dispositivos da LC.
683/92.
4) - A inscrição implicará no conhecimento das presentes
Instruções e no compromisso de aceitação das condições aqui
estabelecidas.
Botucatu, 28 de julho de 2020.
Prof. Dr. Antonio Rugolo Jr.
Diretor Presidente
FAMESP
Edital N. 047/2021 - FAMESP-RH
A Fundação para o Desenvolvimento Médico e Hospitalar, torna público, para conhecimento dos interessados, que
encontram-se abertas as inscrições para o processo seletivo
de pessoal para a função de TÉCNICO EM RADIOLOGIA
(PRAZO DETERMINADO), para preenchimento de 01 vaga, no
momento, e quantas mais vierem a surgir, no prazo de validade
do referido Processo Seletivo, para provimento de função em

