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f. Oito (08) exemplares do Memorial, impresso, contendo tudo 
o que se relacione com a formação científica, artística, didática e 
profissional do candidato, principalmente as atividades relacionadas 
com a disciplina ou conjunto de disciplinas em Concurso, a saber:

f.1. Indicação pormenorizada de sua educação secundária, 
precisando épocas, locais e instituições em que estudou, se possível 
menção de notas, prêmios ou outras distinções obtidas;

f.2. Descrição minuciosa de seus estudos superiores, com 
indicação das épocas e locais em que foram realizados, e relação 
de notas obtidas;

f.3. Indicação dos locais em que exerceu sua profissão, em 
sequência cronológica, desde a conclusão dos estudos superiores até 
a data da inscrição ao concurso;

f.4. Indicação pormenorizada de sua formação científica ou 
artística;

f.5. Relatório de toda sua atividade científica, artística, técnica, 
cultural e didática, relacionada com a área em concurso, principal-
mente a desenvolvida na criação, organização, orientação e desen-
volvimento de núcleos de ensino e pesquisa;

f.6. Relação dos trabalhos publicados com os respectivos 
resumos;

f.7. Relação nominal dos títulos universitários relacionados 
com a disciplina ou conjunto de disciplinas em concurso, bem como 
outros diplomas ou outras dignidades universitárias e acadêmicas.

1.3. Todas as informações serão, obrigatoriamente, documenta-
das por certidões ou por outros documentos, a juízo da Congregação 
da Unidade.

1.4. O Memorial poderá ser aditado, instruído ou completado 
até a data fixada para o encerramento do prazo para inscrições.

1.5. Os candidatos serão notificados por Edital, com antece-
dência mínima de 30 (trinta) dias, a respeito da composição da 
Comissão Julgadora e da fixação do calendário de provas, que será 
publicado no DOE após a aprovação das inscrições pela Congrega-
ção da Unidade.

1.6. Indeferido o pedido de inscrição, caberá pedido de reconsi-
deração à Congregação da Unidade, até 48 horas após a publicação 
do indeferimento.

1.7. Mantendo-se o indeferimento pela Congregação da Unida-
de, caberá recurso à Câmara de Ensino, Pesquisa e Extensão do Con-
selho Universitário, até 48 horas após a publicação do indeferimento 
do pedido de reconsideração.

II - DA COMISSÃO JULGADORA DO CONCURSO
2. A Comissão Julgadora do concurso será constituída de 5 

(cinco) membros aprovados pela Congregação da Unidade, entre 
especialistas de renome na disciplina ou conjunto de disciplinas 
em concurso, 2 (dois) dos quais pertencerão ao corpo docente da 
Universidade, escolhidos entre professores de nível MS-6 ou MS-5, 
em exercício na Universidade, e os 3 (três) restantes escolhidos entre 
professores dessas categorias ou de categorias equivalentes perten-
centes a estabelecimentos de ensino superior oficial ou profissionais 
de reconhecida competência na disciplina ou conjunto de disciplinas 
em concurso, pertencentes a instituições técnicas, científicas ou 
culturais do País ou do exterior.

III - DAS PROVAS
3. O presente concurso constará das seguintes provas:
I. Prova de Títulos; (peso 01)
II. Prova Didática; (peso 01)
III. Prova de Defesa de Tese ou avaliação do conjunto da 

produção científica, artística ou humanística do candidato após o 
seu doutoramento e por ele apresentado de forma a evidenciar a 
sua contribuição nos campos da ciência, das artes ou humanidades; 
(peso 01).

3.1. A Prova de Títulos consistirá na avaliação pela Comissão 
Julgadora, com base no memorial apresentado, dos títulos do 
candidato, emitindo parecer circunstanciado em que se realce sua 
criatividade na ciência, nas artes ou humanidades e suas qualidades 
como professor e orientador de trabalhos.

3.1.1. No julgamento de títulos será considerado cada um dos 
itens abaixo, por ordem decrescente de valor:

a. Atividades didáticas de orientação, de ensino e pesquisa;
b. Atividades científicas, artísticas, culturais e técnicas relaciona-

das com a matéria em concurso;
c. Títulos universitários; e
d. Diplomas de outras dignidades universitárias e acadêmicas.
3.2. A prova didática versará sobre o programa de disciplina ou 

conjunto de disciplinas ministradas na Universidade no ano anterior 
ao concurso e nela o candidato deverá revelar cultura aprofundada 
no assunto.

3.2.1. A matéria para a prova didática será sorteada na presença 
de, no mínimo, 3 membros da Comissão Julgadora, com 24 horas de 
antecedência, de uma lista de 10 pontos organizada pela referida 
Comissão.

3.2.2. A prova didática terá a duração de 50 a 60 minutos 
e nela o candidato desenvolverá o assunto do ponto sorteado, 
vedada a simples leitura do texto da aula, mas facultando-se, com 
prévia aprovação da Comissão Julgadora, o emprego de roteiros, 
apontamentos, tabelas, gráficos, dispositivos ou outros recursos 
pedagógicos utilizáveis na exposição.

3.3. A tese a ser defendida pelo candidato deverá basear-se em 
trabalho de pesquisa original. No caso de o candidato optar pela 
apresentação do conjunto de sua produção científica, artística ou 
humanística, realizada após o doutoramento, este conjunto de traba-
lhos será organizado de modo a demonstrar a capacidade crítica do 
candidato, bem como a originalidade de suas pesquisas.

3.3.1. A arguição será feita pela Comissão Julgadora, cabendo 
a cada examinador 30 minutos e igual prazo ao candidato para 
responder. A critério do candidato, poderá haver diálogo e neste caso, 
os tempos serão somados.

IV - DO JULGAMENTO DAS PROVAS
4. Cada examinador atribuirá notas de 0 (zero) a 10 (dez) a 

cada uma das provas.
4.1. A nota final de cada examinador será a média das notas por 

ele atribuídas às provas.
4.2. Os candidatos que alcançarem, de 3 (três) ou mais exa-

minadores, a média mínima 7,0 (sete), serão julgados habilitados 
à Livre-Docência.

4.3. A Comissão Julgadora, terminadas as provas, emitirá um 
parecer circunstanciado, único e conclusivo, sobre o resultado do 
concurso que será submetido à aprovação da Congregação da 
Unidade.

4.4. O resultado final do concurso para Livre-Docente, devida-
mente aprovado pela Congregação da Faculdade de Odontologia de 
Piracicaba, será submetido à homologação da Câmara de Ensino, 
Pesquisa e Extensão, com posterior publicação no D.O.E

V - DO RECURSO
5. Do julgamento do concurso caberá recurso, exclusivamente 

de nulidade, para a Câmara de Ensino, Pesquisa e Extensão.
VI – DA LEGISLAÇÃO
6. O presente concurso obedecerá as disposições contidas na 

Deliberação CONSU-A-05/2003 e Deliberação CONSU A-10/2010 
que estabelece o perfil de Professor Associado I (MS-5.1) da Faculda-
de de Odontologia de Piracicaba.

 BEC - Bolsa Eletrônica 
de Compras
 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

 UG LIQUIDANTE Nº. DA PD VALOR R$

400121 2020PD00100 1.680,00
TOTAL GERAL DE PDS: R$ 1.680,00

Vencimento: 18-06-2020

 HOSPITAL UNIVERSITÁRIO
 COMUNICADO DE ENCERRAMENTO
O Superintendente do Hospital Universitário da USP comu-

nica o encerramento do Processo Seletivo para a função de 
Técnico de Laboratório Contratado, iniciado com a publicação 
do Edital HU 21-2019 de Abertura de Processo Seletivo no Diário 
Oficial do Estado de São Paulo em 28/09/2019, tendo em vista 
que todos os candidatos aprovados foram convocados.

 HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA USP
RETIFICAÇÃO DO DOE DE 05/06/2020
No Edital HU 09/2020 de Abertura de Processo Seletivo para 

Enfermeiro Contratado.
O Cronograma Previsto fica alterado conforme descrito 

abaixo:
CRONOGRAMA PREVISTO
05/06/2020 – Publicação do Edital de Abertura de Inscrição
11/06/2020 à 15/06/2020 – Período de Inscrição
27/06/2020 – Publicação do Resultado de Avaliação dos 

Títulos/Currículo
29/06/2020 à 30/06/2020 – Período de Recurso relativo à 

Avaliação dos Títulos/Currículo
7/07/2020 – Resultado Final / Classificação Final Geral e 

Especial
10/07/2020 – Publicação da Homologação
11/07/2020 – Publicação de Convocação
 HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA USP
RETIFICAÇÃO DO DOE DE 05/06/2020
No Edital HU 10/2020 de Abertura de Processo Seletivo para 

Técnico de Enfermagem Contratado.
O Cronograma Previsto fica alterado conforme descrito 

abaixo:
CRONOGRAMA PREVISTO
05/06/2020 – Publicação do Edital de Abertura de Inscrição
11/06/2020 à 15/06/2020 – Período de Inscrição
27/06/2020 – Publicação do Resultado de Avaliação dos 

Títulos/Currículo
29/06/2020 à 30/06/2020 – Período de Recurso relativo à 

Avaliação dos Títulos/Currículo
7/07/2020 – Resultado Final / Classificação Final Geral e 

Especial
10/07/2020 – Publicação da Homologação
11/07/2020 – Publicação de Convocação

 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

 REITORIA

 DIRETORIA GERAL DE RECURSOS 
HUMANOS
 Fica convocado(a) para contratação junto à UNICAMP, no 

prazo de 5(cinco) dias úteis a contar desta publicação, o(a) 
candidato(a) classificado(a) no Processo Seletivo Temporário, Edital 
de Abertura 004/2019, Processo Nº15P-3480/2019, para preen-
chimento da função/perfil: TECNICO ENFERMAGEM/Técnico de 
enfermagem da Carreira de Profissionais de Apoio ao Ensino, Pes-
quisa e Extensão - junto à Unicamp. Classif. 47º - Nome - LUZINETE 
RAMOS MATOS. Para isso, é necessário:

Dentro do prazo mencionado acima encaminhar via email 
dpdadm@unicamp.br as cópias dos documentos solicitados no 
site: http://www.dgrh.unicamp.br/produtos-e-servicos/ingresso/
contratacao-temporaria

O não envio das cópias dos documentos no prazo estabelecido 
será considerado como desistência por parte do(a) interessado(a).

Fica convocado(a) para contratação junto à UNICAMP, no 
prazo de 5(cinco) dias úteis a contar desta publicação, o(a) 
candidato(a) classificado(a) no Processo Seletivo Temporário, Edital 
de Abertura 004/2019, Processo Nº15P-3480/2019, para preen-
chimento da função/perfil: TECNICO ENFERMAGEM/Técnico de 
enfermagem da Carreira de Profissionais de Apoio ao Ensino, Pes-
quisa e Extensão - junto à Unicamp. Classif. 48º - Nome - BRUNA 
GRAZIELLE MACIEL SERENO. Para isso, é necessário:

Dentro do prazo mencionado acima encaminhar via email 
dpdadm@unicamp.br as cópias dos documentos solicitados no 
site: http://www.dgrh.unicamp.br/produtos-e-servicos/ingresso/
contratacao-temporaria

O não envio das cópias dos documentos no prazo estabelecido 
será considerado como desistência por parte do(a) interessado(a).

 Fica convocado(a) para contratação junto à UNICAMP, no 
prazo de 5(cinco) dias úteis a contar desta publicação, o(a) 
candidato(a) classificado(a) no Processo Seletivo Temporário, Edital 
de Abertura 001/2019, Processo Nº15P-25774/2018, para preen-
chimento da função/perfil: ENFERMEIRO / Enfermeiro da Carreira 
de Profissionais de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão - junto 
à Unicamp. Classif. 35º - Nome - SILVIA RODRIGUES PELLEGRINI. 
Para isso, é necessário:

Dentro do prazo mencionado acima encaminhar via email 
dpdadm@unicamp.br as cópias dos documentos solicitados no 
site: http://www.dgrh.unicamp.br/produtos-e-servicos/ingresso/
contratacao-temporaria

O não envio das cópias dos documentos no prazo estabelecido 
será considerado como desistência por parte do(a) interessado(a).

 SECRETARIA GERAL
 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE PIRACICABA
EDITAL
A Universidade Estadual de Campinas torna pública a abertura 

de inscrições para o concurso de provas e títulos para obtenção do 
Título de Livre Docente na área de RADIOLOGIA, nas disciplinas 
DM031- Cárie III, DM032- Diagnóstico Oral III, DM035- Periodonto I, 
DM036- Procedimentos Comuns I, DM046- Procedimentos Comuns 
II, DM052- Diagnóstico Oral V, DM057- Polpa e Periápice I, DM068- 
Odontologia Infantil I, DM083- Terapêutica Cirúrgica III, DC052- 
Clínica Odontológica Integrada I, do Departamento de Diagnóstico 
Oral, da Faculdade de Odontologia de Piracicaba, da Universidade 
Estadual de Campinas.

INSTRUÇÕES
I – DAS INSCRIÇÕES
1. As inscrições serão recebidas, pelo prazo de 30 dias a contar 

do primeiro dia útil subsequente ao da publicação deste edital no 
Diário Oficial do Estado - DOE -, de segunda à sexta-feira, das 09h00 
às 12h00 e das 14h00 às 17h00, no Prédio da Administração, na 
Diretoria de Apoio Administrativo, da Faculdade de Odontologia 
de Piracicaba, da Universidade Estadual de Campinas, na Avenida 
Limeira, 901, Bairro Areião, Piracicaba-SP.

1.1. Poderão se inscrever ao concurso graduados em Curso 
Superior, portadores do título de Doutor, conferido pelo menos três 
(3) anos antes da data da inscrição, nos termos do § 1º do Artigo 
172 do Regimento Geral da UNICAMP e do Artigo 2º da Deliberação 
CONSU-A-05/2003.

1.2. Para inscrição, o candidato deverá apresentar requerimento 
dirigido ao Diretor da Unidade, indicando: nome, idade, filiação, 
naturalidade, estado civil, domicílio e profissão, acompanhado dos 
seguintes documentos:

a. Diploma de Curso Superior, que inclua a matéria da disciplina 
ou conjunto de disciplinas em Concurso ou afim;

b. Título de Doutor;
c. Cédula de Identidade;
d. Oito (08) exemplares de Tese ou do Conjunto da Produção 

Científica, Artística ou Humanística do candidato após seu doutora-
mento e por ele apresentado de forma a evidenciar a sua contribui-
ção nos campos da ciência, das artes ou humanidades;

e. Um (01) exemplar de cada trabalho ou documento relacio-
nado no Memorial.

Processo Seletivo Simplificado de Docentes, nos componentes 
curriculares: 1. Introdução ao Direito Empresarial (Serviços 
Jurídicos); 2. Introdução ao Direito do Trabalho (Serviços Jurí-
dicos); 3. Políticas Públicas II (Serviços Públicos); 4. Tópicos de 
Química Experimental (Química); 5. Boas Práticas de Laboratório 
(Química Integrado ao Ensino Médio (ETIM / MTec)); 7. Análise 
e Projeto de Sistemas (Desenvolvimento de Sistemas Integrado 
ao Ensino Médio (ETIM / MTec / AMS)); 8. Física (Base Nacional 
Comum) (Ensino Médio – BNC/ BNCC/ ETIM/ MTec/ EM com 
Ênfases/ PD); 9. Língua Estrangeira Moderna – Inglês (Parte 
Diversificada) (Ensino Médio – BNC/ BNCC/ ETIM/ MTec/ EM 
com Ênfases/ PD); 10. Química (Base Nacional Comum) (Ensino 
Médio – BNC/ BNCC/ ETIM/ MTec/ EM com Ênfases/ PD).

*
 ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL DE ITARARÉ – ITARARÉ
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA FORMAÇÃO DE 

CADASTRO RESERVA, PARA PROFESSOR DE ENSINO MÉDIO E 
TÉCNICO, Nº 243/01/2019 – PROCESSO Nº 857940/2019

DESPACHO DO DIRETOR DE ESCOLA TÉCNICA DE 
15/06/2020

A Diretora de Escola Técnica da ETEC de Itararé, no uso 
das atribuições e competências conferidas por meio do item 
8 do § 1º do artigo 3º da Deliberação CEETEPS nº 41/2018, e 
nos termos do item 7 do Capítulo XIV do Edital de Abertura 
de Inscrições, publicado no DOE de 26/04/2019, PRORROGA, a 
partir de 19/07/2020, a validade do Processo Seletivo Simplifi-
cado de Docentes, no(s) componente(s) curricular(es): 1. Língua 
Portuguesa, Literatura e Comunicação Profissional (Base Nacio-
nal Comum/ETIM/MTec) (Administração Integrado ao Ensino 
Médio (ETIM/MTec)); 2. Língua Estrangeira Moderna – Inglês e 
Comunicação Profissional (Base Nacional Comum/ETIM/MTec) 
(Administração Integrado ao Ensino Médio (ETIM/MTec)); 6. 
Geografia (Base Nacional Comum/ETIM/MTec) (Administração 
Integrado ao Ensino Médio (ETIM/MTec)).

*
 ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL DE ITARARÉ – ITARARÉ
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA FORMAÇÃO DE 

CADASTRO RESERVA, PARA PROFESSOR DE ENSINO MÉDIO E 
TÉCNICO, Nº 243/02/2019 – PROCESSO Nº 858223/2019

DESPACHO DO DIRETOR DE ESCOLA TÉCNICA DE 
15/06/2020

A Diretora de Escola Técnica da ETEC de Itararé, no uso 
das atribuições e competências conferidas por meio do item 8 
do § 1º do artigo 3º da Deliberação CEETEPS nº 41/2018, e nos 
termos do item 7 do Capítulo XIV do Edital de Abertura de Ins-
crições, publicado no DOE de 26/04/2019, PRORROGA, a partir 
de 19/07/2020, a validade do Processo Seletivo Simplificado 
de Docentes, no(s) componente(s) curricular(es): 1. Cálculos 
Financeiros (Administração); 2. Gestão Empresarial (para a Habi-
litação Administração) (Administração); 5. Técnicas Organizacio-
nais (Administração); 6. Contabilidade Gerencial e Estratégica 
(Contabilidade); 7. Tópicos Especiais de Contabilidade (Conta-
bilidade); 8. Contabilidade do Agronegócio (Contabilidade); 10. 
Espanhol Instrumental (Recursos Humanos).

*

 UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

 UNIDADES UNIVERSITÁRIAS

 FACULDADE DE MEDICINA
 FACULDADE DE MEDICINA
PORTARIA Nº 2465 - Dispõe sobre a eleição dos repre-

sentantes dos servidores técnicos e administrativos junto a 
Congregação da FMUSP.

O Diretor da Faculdade de Medicina da Universidade de São 
Paulo, Professor Doutor Roger Chammas, Vice-Diretor da FMUSP 
no uso de suas atribuições legais, e considerando o disposto no 
art. 246-A do Regimento Geral, baixa a seguinte

PORTARIA:
Artigo 1º – A escolha dos representantes dos servidores téc-

nicos e administrativos e seus respectivos suplentes processar-
-se-á, nos termos da Seção II do Capítulo II do Regimento Geral, 
em uma única fase, no dia 13 de agosto de 2020, das 8h00 
às 14h00, exclusivamente por meio de sistema eletrônico de 
votação e totalização de votos, nos termos da Resolução 7945 
de 27-03-2020.

Artigo 2º - A representação dos servidores técnicos e admi-
nistrativos ficará assim constituída:

a) - Congregação:
– três representantes e respectivos suplentes
Artigo 3º – Os representantes dos servidores técnicos e 

administrativos e seus suplentes serão eleitos pelos seus pares 
mediante voto direto e secreto.

Artigo 4º – O eleitor poderá votar, no máximo, em tantos 
candidatos quantos forem os lugares a serem preenchidos pela 
representação dos servidores não docentes, especificados no 
artigo 2º desta Portaria.

Da inscrição
Artigo 5º – O pedido de inscrição dos candidatos, formulado 

através de requerimento, será recebido na Assistência Técnica 
Acadêmica, através do e-mail atacfm@usp.br, a partir do dia 
22 de junho de 2020 até às 16h00 do dia 17 de julho de 2020, 
mediante declaração de que o candidato é servidor, da FMUSP, 
no exercício das suas funções.

§1º – A declaração mencionada no caput deste artigo 
deverá ser expedida pelo Centro de Serviços Compartilhados em 
Recursos Humanos - Quadrilátero da Saúde.

§2º – A representação dos servidores na Congregação 
não poderá ser exercida por membro do corpo docente da 
Universidade.

§3º – Os pedidos de inscrição que estiverem de acordo 
com as normas estabelecidas por esta Portaria serão deferidos 
pelo Diretor.

§4º – A ordem dos nomes dos candidatos nas cédulas será 
alfabética.

§5º – O quadro dos candidatos inscritos será divulgado 
na página da Assistência Técnica Acadêmica da FMUSP (http://
fm.usp.br/atac/portal/).

§6º – Recursos contra o eventual indeferimento de inscrição 
poderão ser encaminhados à Assistência Técnica Acadêmica, 
através do e-mail atacfm@usp.br até às 12h00 do dia 24 de 
julho de 2020, e serão decididos pelo Diretor.

Da votação e totalização eletrônica
Artigo 6º – A Assistência Técnica Acadêmica da FMUSP 

encaminhará aos eleitores, no dia 12 de agosto de 2020, em seu 
e-mail institucional, o endereço eletrônico do sistema de vota-
ção e a senha de acesso com a qual o eleitor poderá exercer seu 
voto no dia 13 de agosto de 2020, das 8h00 às 14h00.

Artigo 7º – O sistema eletrônico contabilizará cada voto, 
assegurando-lhe sigilo e inviolabilidade.

Dos resultados
Artigo 8º – A totalização dos votos das eleições eletrônica 

será divulgada até às 12h00 do dia 14 de agosto de 2020, sendo 
considerados eleitos:

- para a Congregação, os três servidores técnicos e admi-
nistrativos que obtiverem o maior número de votos, figurando 
como suplentes os três mais votados a seguir.

§ 1º – Dos resultados da eleição cabe recurso, sem efeito 
suspensivo, no prazo de três dias úteis, após a publicação dos 
nomes dos eleitos no Diário Oficial.

§ 2º – O recurso a que se refere o parágrafo anterior deverá 
ser encaminhado à Assistência Técnica Acadêmica, através do 
e-mail atacfm@usp.br e será decidido pelo Diretor.

Artigo 9º – Os casos omissos nesta Portaria serão resolvidos 
pelo Diretor.

Artigo 10 º – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação.

Antes do início dos trabalhos, a mesa que os presidir forne-
cerá os esclarecimentos necessários e determinará a orientação 
a ser seguida no seu decorrer.

ESQUEMA DE CONVOCAÇÃO
DATA: 26/06/2020
HORÁRIO: 13:00 horas
LOCAL: CEFOR – CENTRO DE FORMAÇÃO DE RECURSOS 

HUMANOS
ENDEREÇO: RUA DONA INÁCIA UCHÔA, 574
BAIRRO : VILA MARIANA, SÃO PAULO – SP (próximo à esta-

ção Vila Mariana e Ana Rosa – Linha azul do metrô)
RELAÇÃO DE CANDIDATOS CONVOCADOS
LISTA GERAL
NOME RG CLASSIFICAÇÃO FINAL
EDUARDO PREVELATO ATHAYDE FILHO – 62854305 0 – 71 º
TOBIAS GARCEZ DE JESUS JUNIOR – 48803297 0 – 72 º
LIVIA THEODORO RICCI – 40159294 7 – 73 º
CAROLINA LEGAY GOMES – 390193173 – 74 º
FABIO DUQUE SILVEIRA – 13660606 79 – 75 º
JOAO TIAGO RODRIGUES DO NASCIMENTO – 16997 – 76 º
MARLEY MARINELLO – 4586942 – 77 º
PAULO ALMEIDA GOMES DA SILVA – 19460945 5 – 78 º
PATRICIA CARDOSO IMPERATRIZ – 22490772 4 – 79 º
ALESSANDRA GIANNANTONI – 25492463 3 – 80 º
GIOVANNA GOMES PEGO – M873237 5 – 81 º
OTAVIO LEITE CARDOSO – 12956976 0 – 82 º
LEONARDO NEVES PESSOA – 33359361 3 – 83 º
LUIZ AUGUSTO BELTRAN PALUDETTO – 33640078 0 – 84 º
THIAGO PEREIRA BRAGA – 32836697 3 – 85 º
80956319 – MIGUEL CALMONA GRANERO – 43445653 

6 – 26/05/1988 – 3,00 – 3,00 – 3,00 – 86 º
81014155 – NEY CARTER DO CARMO BORGES JUNIOR – 

34444330 9 – 27/05/1991 – 3,00 – 3,00 – 3,00 – 87 º
80928234 – HENRY DE MARTINIS – 42789343 4 – 

14/09/1985 – 2,00 – 2,00 – 2,00 – 88 º
80949444 – JOAO MAEDA – 44420858 – 05/01/1987 – 2,00 

– 2,00 – 2,00 – 89 º
80993206 – ELAINE GARCEZ BOZA – 8379976 5 – 

30/01/1992 – 2,00 – 2,00 – 2,00 – 90 º
80971865 – GABRIELA GOMES DE CARVALHO MERLIM – 

44247624 3 – 29/10/1992 – 2,00 – 2,00 – 2,00 – 91 º
81008104 – FABIO JUSTINO LIMA – 53473924 6 – 

18/02/1996 – 2,00 – 2,00 – 2,00 – 92 º
LOCAL DE TRABALHO DISPONÍVEIS OFERTADAS:
LOCAL DE TRABALHO: HOSPITAL REGIONAL SUL
ENDEREÇO: RUA GENERAL ROBERTO ALVES DE CARVALHO 

FILHO - Nº 270
BAIRRO: SANTO AMARO
RELAÇÃO DE VAGAS / REGIME JURÍDICO: 18 (dezoito) 

Contratos por Tempo Determinado - CTD
LOCAL DE TRABALHO: UGA – I HOSPITAL HELIÓPOLIS
ENDEREÇO: RUA CÔNEGO XAVIER, Nº 276
BAIRRO: SACOMÂ
RELAÇÃO DE VAGAS / REGIME JURÍDICO: 1 (um) Contratos 

por Tempo Determinado – CTD

 HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE 
MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO DA USP

 GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
HOSPITAL DAS CLÍNICAS DE RIBEIRÃO PRETO
EDITAL HCRP N.º 39/2018
ENFERMEIRO
CONVOCAÇÃO
 - O Órgão Setorial de Recursos Humanos do Hospital das 

Clínicas de Ribeirão Preto, pela presente, CONVOCA os candida-
tos abaixo relacionados, para manifestarem anuência sobre sua 
admissão, na data, horário e local especificado:

Nome - Classificação
LARISSA ELLEN DIAS DE AZEVEDO - 201
NAYARA CRISTINA PEREIRA HENRIQUE - 202
Data  - : 22/06/2020
Horário - : 09:30h
Local  - : Serviço de Seleção e Desenvolvimento do Hospital 

das Clínicas de Ribeirão Preto - Campus Universitário s/n – 
Monte Alegre – Ribeirão Preto – SP

Comparecer munido dos originais dos seguintes docu-
mentos:

• - RG;
• - CPF;
• - Comprovante da escolaridade exigida para o exercício 

da função;
• - Carteira de trabalho. Caso possua mais de uma carteira 

de trabalho, apresentar todas.
• - Cartão de Vacina. Caso possua mais de um, apresentar 

todos.
• - Caneta esferográfica de tinta azul ou preta.
Solicitamos confirmar sua presença na entrevista ou, caso 

não tenha interesse na contratação, manifestar sua desistência 
no e-mail: selecao@hcrp.usp.br

O não comparecimento na data, horário e local acima esti-
pulados implicará como desistência.

 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

 CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 
TECNOLÓGICA PAULA SOUZA

 ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL VEREADOR E VICE PREFEITO 
SÉRGIO DA FONSECA – IBITINGA

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA FORMAÇÃO DE 
CADASTRO RESERVA, PARA PROFESSOR DE ENSINO MÉDIO E 
TÉCNICO, Nº 161/01/2019 – PROCESSO Nº 2144806/2018

DESPACHO DO DIRETOR DE ESCOLA TÉCNICA DE 
10/06/2020

O Diretor de Escola Técnica da ETEC ESCOLA TÉCNICA 
ESTADUAL VEREADOR E VICE PREFEITO SÉRGIO DA FONSECA, 
no uso das atribuições e competências conferidas por meio do 
item 8 do § 1º do artigo 3º da Deliberação CEETEPS nº 41/2018, 
e nos termos do item 7 do Capítulo XIV do Edital de Abertura de 
Inscrições, publicado no DOE de 08/03/2019, PRORROGA, a par-
tir de 02/08/2020, a validade do Processo Seletivo Simplificado 
de Docentes, no(s) componente(s) curricular(es): 1 – 384155– 
Economia e Mercado Financeiro(Contabilidade), 2 – 459135– 
Custos e Operações Contábeis(Administração), 3 – 248594– 
Gestão de Pessoas II(Administração), 4 – 252666– Práticas de 
Departamento Pessoal(Recursos Humanos), 6 – 344536– Tec-
nologias e Linguagens para Banco de Dados II (para a Habilita-
ção Informática ETIM)(Informática Integrado ao Ensino Médio 
(ETIM)), 7 – 483713– Programação de Computadores (Informá-
tica Integrado ao Ensino Médio (ETIM)), 8 – 181832– Química 
(Base Nacional Comum/ ETIM)(Administração Integrado ao 
Ensino Médio (ETIM / MTec)), 9 – 181650– Aplicativos Infor-
matizados (para a Habilitação Contabilidade)(Contabilidade) 
e 10 – 344533– Gestão de Sistemas Operacionais(Informática 
Integrado ao Ensino Médio (ETIM)).

*
 ETEC PROFESSOR JOSÉ CARLOS SENO JUNIOR – OLÍMPIA
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA FORMAÇÃO DE 

CADASTRO RESERVA, PARA PROFESSOR DE ENSINO MÉDIO E 
TÉCNICO, Nº 232/01/2019 – PROCESSO Nº 455700/2019

DESPACHO DO DIRETOR DE ESCOLA TÉCNICA DE 
12/06/2020

O Diretor de Escola Técnica da ETEC PROFESSOR JOSÉ 
CARLOS SENO JUNIOR, no uso das atribuições e competências 
conferidas por meio do item 8 do § 1º do artigo 3º da Delibe-
ração CEETEPS nº 41/2018, e nos termos do item 7 do Capítulo 
XIV do Edital de Abertura de Inscrições, publicado no DOE de 
01/03/2019, PRORROGA, a partir de 29/06/2020, a validade do 
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