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A Comissão Julgadora estará constituída pelos seguintes 
Professores Doutores, Titulares: Archimedes Peres Filho, José 
Teixeira Filho, Maria Cristina Motta de Toledo, Valéria Guimarães 
Silvestre Rodrigues e Didier Gastmans; Suplentes: David de 
Carvalho, Zigomar Menezes de Souza, Leila Nunes Menegasse 
Velásquez, Julio Cesar de Faria Alvim Wasserman, José Eloi 
Guimarães Campos, Jefferson Mortatti, Arí Roisenberg, Daniel 
Marcos Bonotto, Sonia Maria Barros de Oliveira, Paulo de Tarso 
Amorim Castro, Almany Costa Santos, Helena Polivanov, William 
Zamboni de Mello, Ana Maria Pimentel Mizusaki, Geraldo 
Resende Boaventura, Joel Barbujiani Sigolo, Heinrich Adolf Horn.

Ficam, pelo presente edital, convocados os membros da 
Comissão Julgadora e o único candidato inscrito, Prof. Dr. Alfredo 
Borges de Campos.

 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
FACULDADE DE CIÊNCIAS APLICADA
EDITAL 07/2020 - FCA
Concurso de Provas e Títulos para Obtenção do Título 

de Livre Docente na Área de Engenharia, na(s) disciplina(s) 
LE-401 - Estrutura e Propriedades dos Materiais, da Faculdade 
de Ciências Aplicadas da Universidade Estadual de Campinas. 
O Concurso de que trata este Edital terá início às 09h00min do 
dia 20 de outubro de 2021 (quarta-feira), com o uso de tecno-
logias de informação/videoconferência, conforme a Deliberação 
CONSU-A-032/2020, com o seguinte calendário fixado para 
realização das provas:

Dia 20 de outubro de 2021 (quarta-feira)
- 09h00min: Instalação da Comissão Julgadora e Apresen-

tação dos Candidatos;
- Após 09h00min: Sorteio de Ordem de Apresentação dos 

Candidatos;
- Sorteio de Ponto para Prova Didática;
- Após: Prova de Defesa de Tese ou Avaliação do Conjunto 

da Produção Científica, Artística ou Humanística;
Dia 21 de outubro de 2021 (quinta-feira)
- Prova de Defesa de Tese ou Avaliação do Conjunto da 

Produção Científica, Artística ou Humanística;
- 24 (vinte e quatro) horas após Sorteio de Ponto para 

Prova Didática: Apresentação dos Candidatos e Realização da 
Prova Didática;

Dia 22 de outubro de 2021 (sexta-feira)
- 24 (vinte e quatro) horas após Sorteio de Ponto para 

Prova Didática: Apresentação dos Candidatos e Realização da 
Prova Didática;

- Prova de Títulos: após Sorteio de Ponto para Prova Didáti-
ca, em sessão reservada.

- Sessão Pública de Divulgação do Resultado Final: após 
Prova Didática e atribuição das notas pela Comissão Julgadora.

A Comissão Julgadora estará constituída pelos seguintes 
Professores Doutores: Titulares: Douglas Soares Galvão, Carlos 
Roberto Grandini, Dilson Silva dos Santos, Peter Alexander Blein-
roth Schulz e Silvio Francisco Brunatto; Suplentes: Romis Ribeiro 
de Faissol Attux e Roselena Faez.

Ficam, pelo presente Edital, convocados os membros da 
Comissão Julgadora e os seguintes candidatos inscritos, com ins-
crição aprovada: Heloisa Andréa Acciari, Natal Nerímio Regone, 
Ausdinir Danilo Bortolozo, Lais Pellizzer Gabriel, Éder Sócrates 
Najar Lopes, Rodrigo José Contieri, Alessandra Cremasco, Ricar-
do Floriano e Crystopher Cardoso de Brito.

 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
INSTITUTO DE ESTUDOS DA LINGUAGEM     
EDITAL
O Diretor do Instituto de Estudos da Linguagem, Professor 

Doutor Jefferson Cano retifica o edital publicado no DOE de 27 
de maio de 2021, página 228, Seção I, referente ao Processo 
Seletivo para contratação de um Professor Doutor em regime 
RTP, edital 001/2021.

Onde constou se leu:
“ ... R$ 3.708,30 (Três mil setecentos e oito reais e trinta 

centavos).”.
Leia-se:
“... R$ 1.918.76 (Um mil novecentos e dezoito e setenta e 

seis centavos).”.     
Os demais itens permanecem inalterados.
 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
INSTITUTO DE FÍSICA “GLEB WATAGHIN”
EDITAL
Concurso de Livre Docência na área de Física Geral, nas 

disciplinas F128 (Física Geral I), F228 (Física Geral II), F315 
(Mecânica Geral I), F320 (Termodinâmica), F328 (Física Geral III), 
F415 (Mecânica Geral II), F428 (Física Geral IV), F489 (Estrutura 
da Matéria II), F502 (Eletromagnetismo I), F589 (Estrutura da 
Matéria) e F689 (Mecânica Quântica I), do Instituto de Física 
“Gleb Wataghin”, da Universidade Estadual de Campinas. O 
Concurso de Livre Docência na Área de Física Geral, composta 
das disciplinas mencionadas acima, será realizado nos dias 19 a 
21 de outubro de 2021, por meio de sistema de videoconferência 
ou outro meio eletrônico de participação à distância, nos termos 
previstos pela Deliberação CONSU-A-32/2020, com o seguinte 
calendário fixado para a realização das provas:

Dia 19/10/21 - (terça-feira)
08:30 horas – Apresentação dos candidatos
09:00 horas – Defesa de Avaliação do Conjunto da Produ-

ção Científica
Dia 20/10/21 - (quarta-feira)
14:00 horas – Continuação da Defesa de Avaliação do 

Conjunto da Produção Científica
17:30 horas – Prova de Títulos
Dia 21/10/09 - (quinta-feira)
08:30 horas – Prova Didática
18:00 horas – Divulgação dos Resultados, através de reu-

nião via Zoom.
A Comissão Julgadora estará constituída dos seguintes Pro-

fessores Doutores: Titulares: Prof. Dr. José Antonio Brum IFGW/
UNICAMP - Presidente, Profa. Dra. Gabriela Castellano IFGW/
UNICAMP, Profa. Dra. Belita Koiller UFRJ, Prof. Dr. Adilson Jesus 
Ap. de Oliveira UFSCar e Prof. Dr. Adriano Antonio Natale IFT/
Unesp. Suplentes: Prof. Dr. Marco Aurélio Pinheiro Lima IFGW/
UNICAMP, Prof. Dr. Maurice de Koning IFGW/UNICAMP, Prof. Dr. 
Miguel Alexandre Novak UFRJ, Prof. Dr. Rodrigo Barbosa Capaz 
UFRJ e Prof. Dr. Rogério Magalhães Paniago UFMG.

Ficam, pelo presente Edital, convocados os membros da 
Comissão Julgadora e os candidatos inscritos: Prof. Dr. DIEGO 
MURACA, Prof. Dr. RICARDO LUIS DORETTO, Prof. Dr. MARCUS 
VINÍCIUS SEGANTINI BONANÇA, Prof. Dr. CRISTIANO MONTEI-
RO DE BARROS CORDEIRO, Profa. Dra. ALESSANDRA TOMAL, 
Prof. Dr. EDMILSON JOSÉ TONELLI MANGANOTE, Profa. Dra. 
CRIS ADRIANO, Dr. DIEGO ROSSI GRATIERI e Dra. ANA AMELIA 
BERGAMINI MACHADO.

 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS
EDITAL
Processo seletivo sumário para admissão em caráter emer-

gencial, por tempo determinado, de Professor Doutor, no nível 
MS-3.1, em RTP (Regime de Turno Parcial – 12 horas semanais), 
da Carreira do Magistério Superior, pelo regime da Consolidação 
das Leis do Trabalho , vinculada ao Regime Geral de Previdência 
Social, nos termos do §13 do artigo 40 da Constituição Federal, 
por um período de 1 (um) ano, na área de Teoria da História, 
para a disciplina HH910 - Tópicos Especiais em Teoria da História 
I, junto ao Departamento de História, do Instituto de Filosofia e 
Ciências Humanas da Universidade Estadual de Campinas. O 
processo seletivo de que trata o presente Edital será realizado 
nos dias 18 e 19 de outubro de 2021 com início às 09:00 do 
primeiro dia, no Espaço Multiuso da Comissão Permanente para 
os Vestibulares (Comvest) situado à rua Josué de Castro, 120, 

ção, e tendo em vista surgimento de vaga, convoca: DANIEL 
NOGUEIRA VILELA (13º) a comparecer no Serviço de Pessoal 
do Hospital Universitário, situado na Av. Prof. Lineu Prestes, 
2565 – Cidade Universitária – São Paulo – SP, no prazo de 5 
dias úteis contados a partir do dia útil seguinte ao da publica-
ção do presente Edital, para apresentação da documentação 
comprobatória completa discriminada no Edital HU 84/2020 de 
Abertura de Processo Seletivo Simplificado para a Função de 
MÉDICO TEMPORÁRIO RADIOLOGIA, visando a dar andamento 
à contratação pelo regime da CLT, sob pena de ser considerado 
desistente do Processo Seletivo.

 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

 REITORIA

 DIRETORIA GERAL DE RECURSOS 
HUMANOS
 Divisão de Gestão de Pessoal
Fica convocado(a) para admissão o(a) candidato(a) 

classificado(a) no Concurso Público, Edital de Abertura 101/2019, 
para preenchimento da função/perfil: PR TECNOLOGIA INFO 
COM / Analista de Desenvolv de Sistemas da Carreira de Pro-
fissionais de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão da Unicamp. 
Classificação - nome: 9° - WILLIAM ROBERTO DE PAIVA. Para 
isso, no prazo de 5(cinco) dias úteis a contar desta publicação, 
o(a) candidato(a) deverá:

1 - Dentro do prazo mencionado acima, encaminhar via 
e-mail dpdadm@unicamp.br as cópias dos documentos lista-
dos na página http://www.dgrh.unicamp.br/produtos-e-servicos/
ingresso/admissao-paepe-a-partir-do-edital-58-2018, bem como 
os documentos solicitados no item 13.2 do edital de abertura.

O não envio das cópias dos documentos no prazo esta-
belecido será considerado como desistência por parte do(a) 
interessado(a);

2 - Acessar http://periciasmedicas.gestaopublica.sp.gov.br/
eSisla, clicar na aba "Ingressante" e agendar a perícia médica 
dentro de 10 (dez) dias corridos a contar desta publicação para 
atender aos itens 13.3 a 13.3.2 do edital de abertura.

 Divisão de Gestão de Pessoal
Fica convocado(a) para admissão o(a) candidato(a) 

classificado(a) no Concurso Público, Edital de Abertura 69/2018, 
para preenchimento da função/perfil: PR ASS ADMINISTRATIVOS 
/ Técnico em administração da Carreira de Profissionais de 
Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão da Unicamp. Classificação 
- nome: 151° - ANA CLAUDIA GONCALVES DA SILVA. Para isso, 
no prazo de 5(cinco) dias úteis a contar desta publicação, o(a) 
candidato(a) deverá:

1 - Dentro do prazo mencionado acima, encaminhar via 
e-mail dpdadm@unicamp.br as cópias dos documentos lista-
dos na página http://www.dgrh.unicamp.br/produtos-e-servicos/
ingresso/admissao-paepe-a-partir-do-edital-58-2018, bem como 
os documentos solicitados no item 13.2 do edital de abertura.

O não envio das cópias dos documentos no prazo esta-
belecido será considerado como desistência por parte do(a) 
interessado(a);

2 - Acessar http://periciasmedicas.gestaopublica.sp.gov.br/
eSisla, clicar na aba "Ingressante" e agendar a perícia médica 
dentro de 10 (dez) dias corridos a contar desta publicação para 
atender aos itens 13.2.2 a 13.3.2 do edital de abertura.

Divisão de Gestão de Pessoal
Fica convocado(a) para admissão o(a) candidato(a) 

classificado(a) no Concurso Público, Edital de Abertura 69/2018, 
para preenchimento da função/perfil: PR ASS ADMINISTRATIVOS 
/ Técnico em administração da Carreira de Profissionais de Apoio 
ao Ensino, Pesquisa e Extensão da Unicamp. Classificação - 
nome: 152° - FERNANDO JOSE PLACITTE CARDOSO LEMOS. Para 
isso, no prazo de 5(cinco) dias úteis a contar desta publicação, 
o(a) candidato(a) deverá:

1 - Dentro do prazo mencionado acima, encaminhar via 
e-mail dpdadm@unicamp.br as cópias dos documentos lista-
dos na página http://www.dgrh.unicamp.br/produtos-e-servicos/
ingresso/admissao-paepe-a-partir-do-edital-58-2018, bem como 
os documentos solicitados no item 13.2 do edital de abertura.

O não envio das cópias dos documentos no prazo esta-
belecido será considerado como desistência por parte do(a) 
interessado(a);

2 - Acessar http://periciasmedicas.gestaopublica.sp.gov.br/
eSisla, clicar na aba "Ingressante" e agendar a perícia médica 
dentro de 10 (dez) dias corridos a contar desta publicação para 
atender aos itens 13.2.2 a 13.3.2 do edital de abertura.

Divisão de Gestão de Pessoal
Fica convocado(a) para admissão o(a) candidato(a) 

classificado(a) no Concurso Público, Edital de Abertura 69/2018, 
para preenchimento da função/perfil: PR ASS ADMINISTRATIVOS 
/ Técnico em administração da Carreira de Profissionais de 
Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão da Unicamp. Classifica-
ção - nome: 153° - PRISCILA OLIVEIRA SILVA SODRE. Para isso, 
no prazo de 5(cinco) dias úteis a contar desta publicação, o(a) 
candidato(a) deverá:

1 - Dentro do prazo mencionado acima, encaminhar via 
e-mail dpdadm@unicamp.br as cópias dos documentos lista-
dos na página http://www.dgrh.unicamp.br/produtos-e-servicos/
ingresso/admissao-paepe-a-partir-do-edital-58-2018, bem como 
os documentos solicitados no item 13.2 do edital de abertura.

O não envio das cópias dos documentos no prazo esta-
belecido será considerado como desistência por parte do(a) 
interessado(a);

2 - Acessar http://periciasmedicas.gestaopublica.sp.gov.br/
eSisla, clicar na aba "Ingressante" e agendar a perícia médica 
dentro de 10 (dez) dias corridos a contar desta publicação para 
atender aos itens 13.2.2 a 13.3.2 do edital de abertura.

Divisão de Gestão de Pessoal
Fica convocado(a) para admissão o(a) candidato(a) 

classificado(a) no Concurso Público, Edital de Abertura 69/2018, 
para preenchimento da função/perfil: PR ASS ADMINISTRATIVOS 
/ Técnico em administração da Carreira de Profissionais de Apoio 
ao Ensino, Pesquisa e Extensão da Unicamp. Classificação - nome: 
154° - BRUNA ELISA REIS PAZ. Para isso, no prazo de 5(cinco) dias 
úteis a contar desta publicação, o(a) candidato(a) deverá:

1 - Dentro do prazo mencionado acima, encaminhar via 
e-mail dpdadm@unicamp.br as cópias dos documentos lista-
dos na página http://www.dgrh.unicamp.br/produtos-e-servicos/
ingresso/admissao-paepe-a-partir-do-edital-58-2018, bem como 
os documentos solicitados no item 13.2 do edital de abertura.

O não envio das cópias dos documentos no prazo esta-
belecido será considerado como desistência por parte do(a) 
interessado(a);

2 - Acessar http://periciasmedicas.gestaopublica.sp.gov.br/
eSisla, clicar na aba "Ingressante" e agendar a perícia médica 
dentro de 10 (dez) dias corridos a contar desta publicação para 
atender aos itens 13.2.2 a 13.3.2 do edital de abertura.

 SECRETARIA GERAL
 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS
EDITAL
Concurso de Livre Docência, na área de Geologia, na dis-

ciplina GE108 – Geoquímica Ambiental, do Departamento de 
Geologia e Recursos Naturais, do Instituto de Geociências. O 
concurso de que trata o presente Edital será realizado no dia 
21/10/2021, de forma remota, com o seguinte calendário fixado 
para a realização das provas:

Dia 21/10/2021 – quinta-feira
8h30 – Abertura dos trabalhos e Prova de Títulos;
11h00 – Prova Didática;
13h30 – Prova de Arguição.

EXPRESSÃO – contato visual e apresentação pessoal do 
candidato, expressões faciais e corporais (incluindo gesticula-
ção), postura e movimentação no espaço da sala, emissão de 
voz (timbre de voz, ritmo, dicção): de 0 (zero) a 10 (dez) pontos.

LINGUAGEM E COMUNICAÇÃO – naturalidade, fluência 
verbal, correção gramatical, clareza, legibilidade da escrita, 
exemplificação: de 0 (zero) a 10 (dez) pontos.

ANEXO VII – DOCUMENTAÇÃO PARA ADMISSÃO
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. Declaração de Opção – Contribuição Sindical (modelo 

fornecido pela Unidade).
7. Declaração de Bens (modelo fornecido pela Unidade).
8. Requerimento de Salário Família (modelo fornecido pela 

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

o caso.
10. Cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social – 

CTPS, apenas das páginas onde constam a identificação (frente 
e verso) e do último registro.

11. Cópia da Cédula de Identidade – RG.
12. Cópia do Cadastro de Pessoa Física – CPF.
13. Cópia do PIS/PASEP.
14. 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.

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

16. Cópia da Certidão de Nascimento ou Casamento.
17. 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).

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

19. Quando se tratar de componente curricular destinado a 
estágio supervisionado oferecido na habilitação profissional de 
Técnico em Enfermagem:

19.1. Apresentar comprovante dentro da validade de vaci-
nação obrigatória contra difteria, tétano, hepatite, nos termos do 
que dispõe a Norma Regulamentadora 32 da Portaria 3214, de 
08/06/1978 do Mtb e suas atualizações.

19.2. Comprovar possuir registro ativo no conselho regional 
de enfermagem (COREN) compatível com a formação solicitada 
no requisito de titulação.

20. Quando se tratar do componente curricular Educação 
Física (Base Nacional Comum Curricular):

20.1. Apresentar comprovação de regular inscrição no Con-
selho Regional de Educação Física (CREF). 

 UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

 UNIDADES UNIVERSITÁRIAS

 ESCOLA DE ENGENHARIA DE SÃO CARLOS
 UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
ESCOLA DE ENGENHARIA DE SÃO CARLOS
Comunicado ATAc-28/2021
O Diretor da Escola de Engenharia de São Carlos da USP 

torna sem efeito o Edital ATAc-27/2021, publicado no D.O.E. de 
04/09/2021, de aceitação de inscrições no processo seletivo para 
contratação de docente temporário junto ao Departamento de 
Engenharia de Materiais, constituição de Comissão de Seleção 
e convocação para as provas e, consequentemente, anula as 
provas realizadas nos últimos dias 13 e 14/9/2021, do referido 
certame, em razão de nulidade ocorrida na verificação das 
inscrições. Haverá nova deliberação a respeito das inscrições e 
as novas informações e datas serão divulgadas oportunamente.

 FACULDADE DE CIÊNCIAS 
FARMACÊUTICAS
 Edital ATAC/FCF nº 017/2021 – CONVOCAÇÃO PARA AS 

PROVAS
Terá início no dia 22 de setembro de 2021, às 12h30 horas, 

na Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP, localiza na Av. 
Prof. Lineu Prestes, 580, o processo seletivo simplificado para o 
provimento de 01 cargo de Professor Contratado III, referência 
MS-3.1, junto ao Departamento de Farmácia, na área de

Farmácia Clínica e Cuidado Farmacêutico conforme Edital 
ATAc/FCF nº 014/2021 de abertura de inscrições, publicado no 
D.O.E. de 14/08/2021, para o qual estão inscritas as candidatas: 
Aline Teotonio Rodrigues; Marília Berlofa Visacri; Roberta Tan-
credi Francesco dos Santos e Samara Jamile Mendes A Comissão 
Julgadora estará constituída dos seguintes membros: Profa. 
Assoc. Valentina Porta (FBF/FCF/USP), Profa. Assoc. Patrícia de 
Carvalho Mastroianni (UNESP) e Profa. Adjunta Helaine Carneiro 
Capucho (UnB). Ficam, pelo presente edital, convocados os can-
didatos e a Comissão Julgadora acima mencionada.

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

FM/55/2021 - RESULTADO FINAL / HOMOLOGAÇÃO DE PRO-
CESSO SELETIVO DOCENTE

A Assistência Técnica Acadêmica da Faculdade de Medicina 
da Universidade de São Paulo torna público o Resultado Final 
do Processo Seletivo para a contratação de um (01) docente por 
prazo determinado, como Professor Contratado III (MS-3.1) ou 
como Professor Contratado II (MS-2, para os contratados com 
título de Mestre), com jornada de 12 (doze) horas semanais de 
trabalho, junto ao Departamento de Fisioterapia, Fonoaudiologia 
e Terapia Ocupacional – Curso de Fonoaudiologia, com base 
no programa das disciplinas MFT0367, MFT0902, MFT0809, 
MFT0765, MFT0406 e MFT0903, referente ao edital de abertura 
de inscrições ATAC/FM/32/2021 (publicado no D.O.E. de 15 de 
junho de 2021), edital de aprovação da Comissão de Seleção 
e publicidade de inscrições ATAC/FM/44/2021 (publicado no 
D.O.E. de 4 de agosto de 2021) e ao edital de convocação às 
provas ATAC/FM/45/2021 (publicado no D.O.E. de 12 de agosto 
de 2021).

O Processo Seletivo, realizado nos dias 8 e 9 de setembro 
de 2021, de acordo com o edital de abertura de inscrições acima 
citado, teve Karoline Kussik de Almeida Leite, mestre, como 
candidata inscrita, participante e habilitada.

Classificação - Nome
1ª colocada - Karoline Kussik de Almeida Leite
A Comissão de Seleção redigiu o relatório final do Processo 

Seletivo, no qual consta o resultado acima descrito. O referido 
relatório foi aprovado “ad referendum” do Conselho Técnico 
Administrativo da Faculdade de Medicina da Universidade de 
São Paulo, em 10 de setembro de 2021.

 HOSPITAL UNIVERSITÁRIO
 HOSPITAL UNIVERSITÁRIO
EDITAL HU nº 183/2021 CONVOCAÇÃO PARA CONTRA-

TAÇÃO
O Hospital Universitário da USP, na ordem de classificação 

estabelecida pelo Edital 16/2021 de Resultado Final/Classifica-

III – EXPERIÊNCIAS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR 
(RELACIONADA A ÁREA/VINCULADA AO COMPONENTE CUR-
RICULAR):

Obs.: Listar as experiências, relacionando–as da atual ou 
mais recente para as mais antigas.

– PROFESSOR DE ENSINO MÉDIO E/OU ENSINO MÉDIO E 
TÉCNICO, com ministração de aulas (no mesmo componente 
curricular para base nacional Comum ou na área do componente 
curricular para a Parte Diversificada ou Educação Profissional 
Técnica de Nível Médio)

Período trabalhado
Nome da Instituição de Ensino/Estabelecimento/Órgão 

Público
– PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL, com ministração 

de aulas na área do componente curricular
Período trabalhado
Nome da Instituição de Ensino/Estabelecimento/Órgão 

Público
– PROFESSOR VOLUNTÁRIO, com ministração de aulas na 

área do componente curricular
Período trabalhado
Nome da Instituição de Ensino/Estabelecimento/Órgão 

Público
– PROFESSOR DE ENSINO SUPERIOR, com ministração de 

aulas na área do componente curricular
Período trabalhado
Nome da Instituição de Ensino/Estabelecimento/Órgão 

Público
IV – EXPERIÊNCIAS PROFISSIONAIS FORA DA ÁREA DA 

DOCÊNCIA (NA ÁREA DO COMPONENTE CURRICULAR)
Período trabalhado
Nome da Instituição de Ensino/Estabelecimento/Órgão 

Público
Nome da função/cargo/emprego
2) DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA
As seguintes documentações comprobatórias deverão ser 

anexadas ao Memorial Circunstanciado por cópia:
– Para FORMAÇÃO ACADÊMICA: Diploma; Certificado de 

Conclusão; Declaração; Atestado de Conclusão de Curso
– Para EXPERIÊNCIAS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR: 

Declaração (em papel timbrado) assinada pelo responsável 
legal, contendo identificação da empresa ou instituição, função/
cargo/emprego, tempo de serviço e componente curricular/disci-
plina ministrada e/ou área de atuação; CTPS (cópia da página do 
contrato de trabalho, bem como de outras páginas. que permi-
tam identificar a empresa ou instituição, função/cargo/emprego, 
tempo de serviço e componente curricular/disciplina ministrada 
e/ou área de atuação)

– Para EXPERIÊNCIAS PROFISSIONAIS FORA DA ÁREA DA 
DOCÊNCIA: Declaração (em papel timbrado) assinada pelo res-
ponsável legal, contendo identificação da empresa ou institui-
ção, função/cargo/emprego, tempo de serviço e área de atuação; 
CTPS (cópia da página do contrato de trabalho, bem como de 
outras páginas. que permitam identificar a empresa ou institui-
ção, função/cargo/emprego, tempo de serviço e área de atuação)

Nos casos em que o candidato desejar comprovar experi-
ência profissional que tenha exercido como autônomo, deverá 
apresentar declaração ou atestado assinado por ele, informando 
o período e a espécie do serviço realizado, acompanhado de pelo 
menos um dos seguintes documentos comprobatórios: recibos 
ou comprovantes de prestação de serviços, comprovantes de 
pagamento da Previdência Social, comprovantes de pagamento 
de ISS ou Recibos de Pagamento a Autônomo (RPA).

ANEXO V – MODELO DE REQUERIMENTO (CANDIDATO 
COM DEFICIÊNCIA)

Eu, _______________________________, portador da 
Célula de Identidade RG nº ___________________ e inscrito 
no CPF sob nº ___________________, venho, à presença do 
Diretor da Unidade de Ensino, requerer a aplicação da Prova 
de Métodos Pedagógicos do Processo Seletivo Simplificado de 
Docentes nº 151/42/2021 na forma ou condição especial abaixo 
descrita.

Descrição de ajudas técnicas ou condições especiais:
___________________________________________
Nestes termos,
Pede deferimento.
Em ____/____/______
____________________________________________
Assinatura do candidato
ANEXO VI – CRITÉRIOS E PONTUAÇÕES (EXAME DE MEMO-

RIAL CIRCUNSTANCIADO)
1) EXAME DE MEMORIAL CIRCUNSTANCIADO
FORMAÇÃO ACADÊMICA
– Relacionada a área/vinculada ao componente curricular
Tipo(s):
Doutorado: 12 pontos.
Mestrado: 8 pontos.
Especialização: 5 pontos.
Licenciatura ou graduação: 5 pontos.
– Em outra área
Tipo(s):
Doutorado: 4 pontos.
Mestrado: 3 pontos.
Especialização: 2 pontos.
Licenciatura ou graduação: 1 ponto.
EXPERIÊNCIAS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR
– Relacionada a área/vinculada ao componente curricular
Tipo(s):
Experiência profissional como professor de ensino médio e/

ou ensino médio e técnico, com ministração de aulas (no mesmo 
componente curricular para Base Nacional Comum ou na área 
do componente curricular para a Parte Diversificada ou Educa-
ção Profissional Técnica de Nível Médio): 0,25 ponto para cada 
mês completo de trabalho, limitado a 24 pontos.

Experiência profissional como professor de ensino fun-
damental, com ministração de aulas na área do componente 
curricular: 0,25 ponto para cada mês completo de trabalho, 
limitado a 6 pontos.

Experiência profissional como professor voluntário, com 
ministração de aulas na área do componente curricular: 0,25 
ponto para cada mês completo de trabalho, limitado a 3 pontos.

Experiência profissional como professor de ensino superior, 
com ministração de aulas na área do componente curricular: 
0,125 ponto para cada mês completo de trabalho, limitado a 
15 pontos.

EXPERIÊNCIAS PROFISSIONAIS FORA DA ÁREA DA DOCÊNCIA
Tipo(s):
Experiência profissional na área do componente curricular 

fora da docência: 0,125 ponto para cada mês completo de 
trabalho, limitado a 12 pontos.

2) PROVA DE MÉTODOS PEDAGÓGICOS
CONTEÚDO – domínio, ordem de exposição (graduação 

e sequência), objetividade no tratamento do assunto (clareza, 
concisão, síntese), adequação ao tema (centro da aula), empre-
go correto de conceitos, relações: de 0 (zero) a 40 (quarenta) 
pontos.

PLANEJAMENTO – introdução do assunto, verbalização dos 
objetivos da aula, preparação da aula (apresentação do plano 
de aula, material didático selecionado pelo candidato e outros 
indícios concretos): de 0 (zero) a 20 (vinte) pontos.

PROCEDIMENTO DIDÁTICO – uso adequado de recursos 
didáticos disponíveis (por exemplo: audiovisual, material impres-
so, quadro negro etc.), adequação do conteúdo ao nível do 
tema proposto e ao nível dos alunos, interação aluno–professor 
(motivação, diálogos etc.), preocupação com o tempo, indicação 
dos instrumentos de avaliação: de 0 (zero) a 20 (vinte) pontos.
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