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Candidatos convocados:
LOCAL: CENTRAL DE AULAS DA FACULDADE DE MEDICINA 

DE BOTUCATU:
Nº de inscrição - Nome - RG:
526604 - Bruno Guerretta Belmonte - 44.250.641-7
525404 - Marina Barbosa - 43.527.394-2
(Proc. 345/2021-FMB)

 CAMPUS DE DRACENA - FACULDADE DE 
CIÊNCIAS AGRÁRIAS E TECNOLÓGICAS
 EDITAL Nº 026/2021-DTAd – CONVOCAÇÃO
A Diretora da Divisão Técnica Administrativa da Faculdade 

de Ciências Agrárias e Tecnológicas do Câmpus de Dracena 
CONVOCA o(a) candidato(a) abaixo, habilitado(a) no Concurso 
Público para contratação, em caráter emergencial para atender 
excepcional interesse público, de 01 (um) PROFESSOR SUBS-
TITUTO, em jornada de 12 (doze) horas semanais de trabalho, 
com titulação mínima de Mestre, sob a égide da CLT e legislação 
complementar, nas disciplinas de OLERICULTURA; PRODUÇÃO E 
TECNOLOGIA DE SEMENTES, para o Departamento de Produção 
Vegetal, para comparecer no prazo de 05 (cinco) dias úteis con-
tados a partir da publicação deste Edital, junto à Seção Técnica 
de Desenvolvimento e Administração de Recursos Humanos do 
Câmpus de Dracena, sito à Rodovia Comandante João Ribeiro 
de Barros, km 651 - Dracena/SP, para anuência à contratação e 
apresentação dos documentos comprobatórios originais, segui-
dos de cópias, conforme seguem:

1. Cédula de identidade;
2. Título de Eleitor e comprovante de estar em dia com 

as obrigações eleitorais, podendo este ser obtido por meio de 
certidão no endereço eletrônico http://www.tse.jus.br/eleitor/
servicos/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral;

3. Certidão de Nascimento ou Casamento;
4. Cartão de Inscrição no PIS ou PASEP, se inscrito;
5. CPF, com comprovante de regularidade, podendo este ser 

extraído no endereço eletrônico http://www.receita.fazenda.gov.
br/aplicacoes/atcta/cpf/consultapublica.asp;

6. Certificado Militar (quando do sexo masculino);
7. Comprovante de Conclusão do Ensino Superior;
8. Histórico Escolar do Ensino Superior;
9. Comprovante de ser portador do Título de Mestre;
10. Histórico Escolar do Mestrado;
11. Comprovante de ser portador do Título de Doutor, se 

houver;
12. Histórico Escolar do Doutorado, se houver;
13. Curriculum Lattes atualizado;
14. Comprovante de Residência emitido há, no máximo, 

três meses;
15. Atestado de Antecedentes Criminais;
16. Comprovante de possuir conta no Banco do Brasil;
17. 03 (três) fotos 3x4, iguais e recentes;
18. Carteira de Trabalho e Previdência Social (cópia das 

páginas com os dados pessoais e foto).
O não comparecimento do(a) candidato(a) dentro do prazo 

acima estabelecido, bem como a manifestação expressa sobre 
a renúncia à vaga, ou demonstrado interesse, deixar de entrar 
em exercício dentro do prazo legal, terá exaurido os direitos 
decorrentes da habilitação no Concurso Público.

NOME / RG. / CLASSIFICAÇÃO.
EDGARD HENRIQUE COSTA SILVA / 66583207 / 1º
ANA MARIA DE SOUZA QUEIROZ
Diretora Técnica de Divisão
(Proc. 368/2021-FCAT)

 CAMPUS DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
 Instituto de Ciência e Tecnologia
 EDITAL Nº 67/2021 - ICT/CSJC – Comissão Examinadora
A Diretora da Divisão Técnica Administrativa, do Instituto 

de Ciência e Tecnologia, DIVULGA a composição da Comissão 
Examinadora do Concurso Público para contratação de Pro-
fessor Substituto, referente ao Edital nº 58/2021 - ICT/CSJC, na 
Área da Saúde, sub-área de conhecimento Odontologia e no 
conjunto de disciplinas: “Odontodontia” e “Odontopediatria II”, 
junto ao Departamento de Odontologia Social e Clínica Infantil, 
conforme segue:

MEMBROS TITULARES:
- Profa. Dra. Carolina Judica Ramos;
- Profa. Dra. Letícia Vargas Freire Martins Lemos;
- Prof. Assoc. Sílvio Issao Myaki;
MEMBROS SUPLENTES:
- Prof. Assoc. Marcelo Fava de Moraes;
- Profa. Dra. Adriene Mara Lopes e Silva;
- Profa. Dra. Rosana Villela Chagas.
No prazo de até 02 (dois) dias úteis após a divulgação da 

Comissão Examinadora (não computado o dia da publicação) 
poderá ser apresentada, a Diretora da Unidade, impugnação ao 
nome de um ou mais membros, titulares ou suplentes, exclusi-
vamente para apontar, de forma fundamentada, a existência de 
causa de impedimento. Não sendo impugnada, ou não sendo 
acolhida a impugnação, fica mantida a composição da Comissão 
Examinadora supracitada para a prática dos atos que lhe couber, 
passando a correr o prazo de 48 horas para deferimento ou 
indeferimento das inscrições efetuadas.

(Proc. 512/2021-CSJC)

 BEC - Bolsa Eletrônica 
de Compras
 SECRETARIA DE LOGÍSTICA E 
TRANSPORTES

 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

 -DIVISÃO REGIONAL DE RIO CLARO - DR.13
Divulgação do pagamento que será realizado no dia 

25/12/2021, de acordo com o disposto no artigo 5º da Lei 
8666/93, no inciso 13 do artigo 10 do regulamento do Sistema 
BEC/SP c.c. parágrafo único do artigo 1º do Decreto 45.695 de 
05 de março de 2001.

U.G. LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR

162115 2021PD00059 R$ 980,00

 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
 BEC – BOLSA ELETRÔNICA DE COMPRAS
Divulgação dos pagamentos que serão realizados no pri-

meiro dia útil subsequente a esta publicação, de acordo com o 
disposto no artigo 5º da Lei nº 8.666/93, no inciso XIII do artigo 
10 do Regulamento do Sistema BEC/SP, c.c. o parágrafo único do 
artigo 1º do Decreto nº 45.695,de 5 de março de 2001.

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
UG LIQUIDANTE Nº. da PD  VALOR R$
400033 2021PD00016  2.381,50
400102 2021PD01755  82,60
400113 2021PD00267  40,00
400114 2021PD00428  474,40

Total Geral de PDs VENCIMENTO 28/11/2021...... R$ 
2.978,50

HU 13/2021 de Abertura de Processo Seletivo Simplificado para 
a Função de TÉCNICO DE ENFERMAGEM TEMPORÁRIO ,visando 
a dar andamento à contratação pelo regime da CLT, sob pena de 
ser considerada desistente do Processo Seletivo.

 INSTITUTO DE QUÍMICA
 INSTITUTO DE QUÍMICA
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
Edital ATAC/152021/iqusp
Data do início do Concurso público de provas e títulos para 

a obtenção do título de Livre-Docente, área do conhecimento 
de QUÍMICA ANALÍTICA, junto ao Departamento de Química 
Fundamental do Instituto de Química da Universidade de São 
Paulo. Candidata inscrita: Dra. CASSIANA SEMI NOMURA. O 
concurso terá início no dia 12 de janeiro de 2021, às sete horas 
e trinta minutos, e a candidata inscrita deverá conectar-se em 
sala virtual da Ferramenta GMeet a ser comunicada por e-mail 
pela Assistência Acadêmica do Instituto de Química. O concur-
so será realizado nos termos do (Edital ATAC/092021/iqusp), 
publicado no D.O.E. de 05/08/2021, às fls 344, e republicado em 
28/08/2021, às fls. 413. A Comissão Julgadora estará constituída 
dos seguintes membros: Profs. Drs. Membros do IQUSP: Prof. Dr. 
Jorge César Masini (Presidente - Professor Associado) e Silvia 
Helena Pires Serrano (Profa. Associada). Membros estranhos ao 
IQUSP: José Anchieta Gomes Neto (Professor Titular – UNESP 
– Araraquara); Valderi Luiz Dressler ((Professor Titular - Universi-
dade Federal de Santa Maria); Rafael André Lourenço (Professor 
Associado – IO-USP). Suplentes do IQUSP: Ivano Gebhardt Rolf 
Gutz (Professor Titular) e Mauro Bertotti (Professor Titular). 
Suplentes estranhos ao IQUSP: Erico Marlon de Moraes Flores 
(Professor Titular – Universidade Federal de Santa Maria); 
Celio Pasquini (Professor Titular – UNICAMP); Dosil Pereira de 
Jesus (Professor Associado – UNICAMP). Ficam, pelo presente 
edital, convocados o candidato e a Comissão Julgadora acima 
mencionada.

 INSTITUTO DE QUÍMICA
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
Edital ATAC/162021/iqusp
Data do início do Concurso público de provas e títulos para 

a obtenção do título de Livre-Docente, área do conhecimento de 
QUÍMICA AMBIENTAL, junto ao Departamento de Química Fun-
damental do Instituto de Química da Universidade de São Paulo. 
Candidato inscrito: Dr. SILVIO VAZ JUNIOR. O concurso terá 
início no dia 12 de janeiro de 2021, às oito horas, e o candidato 
inscrito deverá conectar-se em sala virtual da Ferramenta GMeet 
a ser comunicada por e-mail pela Assistência Acadêmica do 
Instituto de Química. O concurso será realizado nos termos do 
Edital ATAC/132021/iqusp), publicado no D.O.E. de 05/08/2021, 
às fls 346, e republicado em 28/08/2021, às fls. 416. A Comissão 
Julgadora estará constituída dos seguintes membros: Profs. Drs. 
Membros do IQUSP: Profs. Drs. Membros do IQUSP: Prof. Dr. 
Jorge César Masini (Presidente - Professor Associado) e Silvia 
Helena Pires Serrano (Profa. Associada). Membros estranhos ao 
IQUSP: José Anchieta Gomes Neto (Professor Titular – UNESP 
– Araraquara); Valderi Luiz Dressler (Professor Titular - Universi-
dade Federal de Santa Maria); Rafael André Lourenço (Professor 
Associado – IO-USP). Suplentes do IQUSP: Ivano Gebhardt Rolf 
Gutz (Professor Titular) e Mauro Bertotti (Professor Titular). 
Suplentes estranhos ao IQUSP: Erico Marlon de Moraes Flores 
(Professor Titular – Universidade Federal de Santa Maria); 
Celio Pasquini (Professor Titular – UNICAMP); Dosil Pereira de 
Jesus (Professor Associado – UNICAMP). Ficam, pelo presente 
edital, convocados o candidato e a Comissão Julgadora acima 
mencionada.

 UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA

 UNIDADES UNIVERSITÁRIAS

 CAMPUS DE BOTUCATU
 Faculdade de Ciências Agronômicas
 Retificação do DOE de 25-11-2021
No subitem 5.4. do Edital 42/2021, acrescenta-se: O envio 

dos documentos comprobatórios também poderá ser feito por 
e-mail no endereço eletrônico rh.fca@unesp.br.

 Retificação do DOE de 25-11-2021
No subitem 5.4. do Edital 43/2021, acrescenta-se: O envio 

dos documentos comprobatórios também poderá ser feito por 
e-mail no endereço eletrônico rh.fca@unesp.br.

 Retificação do DOE de 25-11-2021
No subitem 5.4. do Edital 44/2021, acrescenta-se: O envio 

dos documentos comprobatórios também poderá ser feito por 
e-mail no endereço eletrônico rh.fca@unesp.br.

 Retificação do DOE de 25-11-2021
No subitem 5.4. do Edital 45/2021, acrescenta-se: O envio 

dos documentos comprobatórios também poderá ser feito por 
e-mail no endereço eletrônico rh.fca@unesp.br.

 Retificação do DOE de 25-11-2021
No subitem 5.4. do Edital 46/2021, acrescenta-se: O envio 

dos documentos comprobatórios também poderá ser feito por 
e-mail no endereço eletrônico rh.fca@unesp.br.

 Retificação do DOE de 25-11-2021
No subitem 5.4. do Edital 47/2021, acrescenta-se: O envio 

dos documentos comprobatórios também poderá ser feito por 
e-mail no endereço eletrônico rh.fca@unesp.br.

 Faculdade de Medicina
 FACULDADE DE MEDICINA
EDITAL nº 416/2021-STDARH-FM-CB de 26 de novembro 

de 2021
CONVOCAÇÃO PARA AS PROVAS
A Diretora da Faculdade de Medicina do Campus de Botuca-

tu - FM, por meio da Seção Técnica de Desenvolvimento e Admi-
nistração de Recursos Humanos, nos termos do item V do Edital 
nº 403/2021–STDARH–FM-CB, CONVOCA os candidatos abaixo 
relacionados, inscritos no concurso público, para preenchimento 
mediante contratação de 1 (uma) função de Médico (Área: 
Saúde Pública, Saúde Coletiva, Medicina Preventiva e Social, 
Medicina de Família e Comunidade, Médico Geral), na condição 
de Técnico Administrativo Substituto, da Faculdade de Medicina 
do Câmpus de Botucatu, para aplicação da prova Objetiva a 
serem realizadas, na seguinte conformidade:

Data: 07 de dezembro de 2021
Início da aplicação das provas: 18h30- horário de Brasília.
Acesso aos locais de prova: 18h00.
O candidato somente poderá realizar a prova na data, 

horário e local constantes do presente Edital de Convocação, 
não podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento.

Não será permitida a chegada de candidatos aos locais de 
prova após às 18h30.

Os candidatos deverão comparecer no local designado para 
as provas, conforme lista abaixo, com antecedência mínima de 
30 minutos antes da hora marcada, munidos de:

a) caneta azul ou preta, lápis preto e borracha macia; e
b) original de um dos seguintes documentos de identifica-

ção: Cédula de Identidade (RG), Carteira de Órgão ou Conselho 
de Classe, Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), 
Certificado Militar, Carteira Nacional de Habilitação, expedida 
nos termos da Lei Federal nº 9.503/97, Passaporte, Carteiras de 
Identidade expedidas pelas Forças Armadas, Polícias Militares e 
Corpos de Bombeiros Militares;

c) máscara de proteção facial, com cobertura total de nariz 
e boca, para uso pessoal.

Recomenda-se que o candidato leve álcool a 70% para 
uso pessoal.

Observação: Não serão admitidos candidatos que se apre-
sentem sem estar portando um dos documentos de identificação 
mencionados, ou que não estiverem utilizando máscara de 
proteção facial.

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.

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

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

LIDADE DE RIBEIRÃO PRETO
Edital FEA-RP 033/2021
CONVOCAÇÃO PARA AS PROVAS
Será realizado, nos dias 06 e 07 de dezembro de 2021, com 

início às 8 horas do dia 06/12/2021, a primeira etapa de avalia-
ções do processo seletivo para contratação de 01 (um) docente 
por prazo determinado, como Professor Contratado III (Doutor) 
e Professor Contratado II (Mestre), junto ao Departamento de 
Economia, conforme Edital FEA-RP 030/2021, publicado no DOE 
de 29/10/2021, no qual estão inscritos os candidatos portadores 
do título de Doutor: Pedro Henrique Nascimento, Maria Lucia 
Alves Fabiano e Michelle Marcia Viana Martins.

A Comissão de Seleção fica assim constituída: Fabio 
Barbieri – Professor Associado do Departamento de Economia 
da FEA-RP/USP; Vladimir Fernandes Maciel – Professor Doutor 
- coordenador do Centro Mackenzie de Liberdade Econômica 
(CMLE) - Universidade Presbiteriana Mackenzie e Alexandre 
Aparecido Dias – Professor Doutor do Departamento de Admi-
nistração da FEA-RP/USP.

Ficam, pelo presente edital, convocados os membros titu-
lares da Comissão de Seleção e os candidatos para o início 
das provas, as quais serão realizadas por meio de sistemas de 
videoconferência e outros meios eletrônicos de participação 
à distância, mediante acesso a link gerado pela Assistência 
Acadêmica da FEA-RP, previamente informado aos membros da 
Comissão de Seleção e candidatos.

 HOSPITAL UNIVERSITÁRIO
 HOSPITAL UNIVERSITÁRIO
EDITAL HU nº 205/2021
CONVOCAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO
O Hospital Universitário da USP, na ordem de classificação 

estabelecida pelo Edital 16/2021 de Resultado Final/Classifica-
ção, e tendo em vista o não comparecimento das candidatas, 
NATHALIA TEIXEIRA HATANO (18ª) e FERNANDA LIKA TABUSHI 
(19ª), convoca as candidatas: JULIANA TAMY VALDRIGH (20ª) 
e ANITA MAYARA FEITOSA SANTOS (21ª) a comparecerem 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 publicação 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 
darem andamento à contratação pelo regime da CLT, sob pena 
de serem consideradas desistentes do Processo Seletivo.

 HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA USP
EDITAL HU nº 206/2021
CONVOCAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO
O Hospital Universitário da USP, na ordem de classificação 

estabelecida pelo Edital 62/2021 de Resultado Final/Classifi-
cação, e tendo em vista o não comparecimento do candidato 
SERGIO ROBERTO NASCIMENTO DE SOUZA (71º) , convoca a 
candidata MARIA DE FATIMA CARDOSO (73ª) a comparecer no 
Serviço 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 publicação do presente Edital, para apresentação da 
documentação comprobatória completa discriminada no Edital 

II.2 – EM OUTRA ÁREA
– DOUTORADO
Doutor em
Nome da instituição de ensino
Data da obtenção do título
– MESTRADO
Mestre em
Nome da instituição de ensino
Data da obtenção do título
– ESPECIALIZAÇÃO
Especialista em
Nome da instituição de ensino
Data da obtenção do título
– LICENCIATURA OU GRADUAÇÃO
Licenciado ou Graduado em
Nome da instituição de ensino
Data da obtenção do título
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 236/36/2021 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 DOCÊN-
CIA

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, 
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