222 – São Paulo, 129 (153)
inciso IX do Comunicado CEETEPS-1, de 30.01.2009, publicado
no DOE de 31.01.2009, PRORROGA, a partir de 19/10/2019,
o(s) Processo(s) Seletivo(s) de Docentes, no(s) componente(s)
curricular(es) 1 - Biologia (Base Nacional Comum) (Informática
Integrado ao Ensino Médio (ETIM)); 3 - Física (Base Nacional
Comum)(Mecânica Integrado ao Ensino Médio (ETIM)); 4 Matemática (Base Nacional Comum) (Mecânica Integrado ao
Ensino Médio (ETIM))
ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL PROFESSOR ALFREDO DE
BARROS SANTOS – GUARATINGUETÁ
CLASSE DESCENTRALIZADA DE CUNHA
PROCESSO SELETIVO DE DOCENTES, NOS TERMOS DO
COMUNICADO CEETEPS N° 1/2009, E SUAS ALTERAÇÕES.
AVISO N° 026/03/2018 DE 04/06/2018 - PROCESSO Nº
703184/2018
DESPACHO DO DIRETOR DE ESCOLA TÉCNICA DE
14/08/2019.
O Diretor da ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL PROFESSOR
ALFREDO DE BARROS SANTOS, da cidade de GUARATINGUETÁ,
no uso das atribuições conferidas por meio do § 1º do artigo 3º
da Deliberação CEETEPS - 2/2009, e nos termos do item 8 do
inciso IX do Comunicado CEETEPS-1, de 30.01.2009, publicado
no DOE de 31.01.2009, PRORROGA, a partir de 17/10/2019,
o(s) Processo(s) Seletivo(s) de Docentes, no(s) componente(s)
curricular(es) 6 - Custos e Operações Contábeis(Administração);
7 - Ética e Cidadania Organizacional(Administração)
ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL PROFESSOR ALFREDO DE
BARROS SANTOS – GUARATINGUETÁ
CLASSE DESCENTRALIZADA DE CUNHA
PROCESSO SELETIVO DE DOCENTES, NOS TERMOS DO
COMUNICADO CEETEPS N° 1/2009, E SUAS ALTERAÇÕES.
AVISO N° 026/04/2018 DE 04/06/2018 - PROCESSO Nº
703235/2018
DESPACHO DO DIRETOR DE ESCOLA TÉCNICA DE
14/08/2019.
O Diretor da ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL PROFESSOR
ALFREDO DE BARROS SANTOS, da cidade de GUARATINGUETÁ,
no uso das atribuições conferidas por meio do § 1º do artigo 3º
da Deliberação CEETEPS - 2/2009, e nos termos do item 8 do
inciso IX do Comunicado CEETEPS-1, de 30.01.2009, publicado
no DOE de 31.01.2009, PRORROGA, a partir de 17/10/2019,
o(s) Processo(s) Seletivo(s) de Docentes, no(s) componente(s)
curricular(es) 2 - Processos de Operações Contábeis (Administração)
ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL PROFESSOR ALFREDO DE
BARROS SANTOS – GUARATINGUETÁ
CLASSE DESCENTRALIZADA DE CUNHA
PROCESSO SELETIVO DE DOCENTES, NOS TERMOS DO
COMUNICADO CEETEPS N° 1/2009, E SUAS ALTERAÇÕES.
AVISO N° 026/05/2018 DE 04/06/2018 - PROCESSO Nº
703515/2018
DESPACHO DO DIRETOR DE ESCOLA TÉCNICA DE
14/08/2019.
O Diretor da ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL PROFESSOR
ALFREDO DE BARROS SANTOS, da cidade de GUARATINGUETÁ,
no uso das atribuições conferidas por meio do § 1º do artigo 3º
da Deliberação CEETEPS - 2/2009, e nos termos do item 8 do
inciso IX do Comunicado CEETEPS-1, de 30.01.2009, publicado
no DOE de 31.01.2009, PRORROGA, a partir de 17/10/2019,
o(s) Processo(s) Seletivo(s) de Docentes, no(s) componente(s)
curricular(es) 1 - Legislação Empresarial(Administração); 2 Gestão Financeira e Econômica(Administração); 4 - Gestão de
Pessoas III(Administração)

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
UNIDADES UNIVERSITÁRIAS
FACULDADE DE MEDICINA
VETERINÁRIA E ZOOTECNIA
EDITAL Nº 27/2019 – CONVOCAÇÃO PARA PROVAS PROFESSOR LIVRE-DOCENTE
Terá início no dia 23 de setembro de 2019, às 8 horas, na
Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade
de São Paulo, Av. Prof. Dr. Orlando Marques de Paiva nº 87,
o concurso público de títulos e provas visando a obtenção
do título de Livre-Docente junto ao Departamento de Clínica
Médica, disciplina “Clínica Médica de Ruminantes”, conforme
Edital FMVZ nº 8/2019 de abertura de inscrições, publicado no
D.O.E. de 1º/5/2019, para o qual está inscrito o candidato Fábio
Celidônio Pogliani. A Comissão Julgadora estará constituída dos
seguintes membros:
MEMBROS TITULARES:
Fernando José Benesi - (Presidente) - Professor Titular da
FMVZ-USP
Alice Maria Melville de Paiva Della Libera - Professora
Associada da FMVZ-USP
Ivan Roque de Barros Filho - Professor Titular da UFPR
Rüdiger Daniel Ollhof - Professor Titular da PUC-PR
Eduardo Harry Birgel Júnior - Professor Associado da FZEA-USP
MEMBROS SUPLENTES:
Maria Claudia Araripe Sucupira - Professor Associada da
FMVZ-USP
Luiz Claudio Nogueira Mendes - Professora Adjunto da
FMVA/UNESP-Araçatuba
Fica, pelo presente edital, convocado o candidato e a Comissão Julgadora acima mencionada.

INSTITUTO DE ASTRONOMIA,
GEOFÍSICA E CIÊNCIAS ATMOSFÉRICAS
Edital ATAc-IAG/027/2019 - Convocação para as provas
COMUNICADO
Terá início no dia 11-09-2019, às 8 horas, no Instituto de
Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da Universidade
de São Paulo, localizado à Rua do Matão, 1226 – Cidade Universitária – São Paulo – SP, o Concurso Público de Títulos e Provas
para obtenção do Título de Livre-Docente no Departamento de
Astronomia, conforme Edital ATAc-IAG/008/2019 de Abertura de
inscrições, publicado no D.O.E. de 28-03-2019, para o qual está
inscrito o candidato Dr. Rodrigo Nemmen da Silva. A Comissão
Julgadora estará constituída dos seguintes membros: Membros
titulares: João Evangelista Steiner (IAG/USP), Zulema Abraham
(IAG/USP), Roberto Cid Fernandes Junior (UFSC), Alberto Rodriguez Ardila (LNA) e Luis Raul Weber Abramo (IF/USP). Membros
suplentes: Laerte Sodré Junior (IAG/USP), Gastão C. B. Lima
Neto (IAG/USP), Lucimara Pires Martins (UNICSUL), Rogerio
Rosenfeld (IFT/UNESP) e Anderson Caproni (UNICSUL). Ficam,
pelo presente edital, convocados os candidatos e a Comissão
Julgadora acima mencionada.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
REITORIA
DIRETORIA GERAL
DE RECURSOS HUMANOS
DIVISÃO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
Fica convocado (a) para admissão o (a) candidato (a) classificado no Concurso Público, Edital de Abertura 69/2018, para
preenchimento da função/perfil: PROFISSIONAL PARA ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS / Técnico em Administração da Carreira
de Profissionais de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão da
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Unicamp. Classificação - nome: 10° - RAFAEL MITIO KUSHI. Para
isso, o candidato deverá:
1 - Comparecer impreterivelmente dia 20 de agosto de
2019, às 9:00, na Divisão de Planejamento e Desenvolvimento,
Prédio da Reitoria III, DGRH, Campus da Unicamp, Cidade Universitária Zeferino Vaz, Barão Geraldo, Campinas - SP, e entregar
os documentos listados 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 comparecimento do (a) candidato (a) no prazo estabelecido será considerado desistência por parte do interessado;
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 PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
Fica convocado (a) para admissão o (a) candidato (a) classificado no Concurso Público, Edital de Abertura 69/2018, para
preenchimento da função/perfil: PROFISSIONAL PARA ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS / Técnico em Administração da Carreira
de Profissionais de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão da
Unicamp. Classificação - nome: 11° - ANDRE LUIZ PONTARA
TORRES. Para isso, o candidato deverá:
1 - Comparecer impreterivelmente dia 20 de agosto de
2019, às 9:00, na Divisão de Planejamento e Desenvolvimento,
Prédio da Reitoria III, DGRH, Campus da Unicamp, Cidade Universitária Zeferino Vaz, Barão Geraldo, Campinas - SP, e entregar
os documentos listados 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 comparecimento do (a) candidato (a) no prazo estabelecido será considerado desistência por parte do interessado;
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 PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
Fica convocado (a) para admissão o (a) candidato (a) classificado no Concurso Público, Edital de Abertura 69/2018, para
preenchimento da função/perfil: PROFISSIONAL PARA ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS / Técnico em Administração da Carreira
de Profissionais de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão da
Unicamp. Classificação - nome: 12° - RAUL LIMA SILVA. Para
isso, o candidato deverá:
1 - Comparecer impreterivelmente dia 20 de agosto de
2019, às 9:00, na Divisão de Planejamento e Desenvolvimento,
Prédio da Reitoria III, DGRH, Campus da Unicamp, Cidade Universitária Zeferino Vaz, Barão Geraldo, Campinas - SP, e entregar
os documentos listados 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 comparecimento do (a) candidato (a) no prazo estabelecido será considerado desistência por parte do interessado;
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 PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
Fica convocado (a) para admissão o (a) candidato (a)
classificado no Concurso Público, Edital de Abertura 69/2018,
para preenchimento da função/perfil: PROFISSIONAL PARA
ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS / Técnico em Administração da
Carreira de Profissionais de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão da Unicamp. Classificação - nome: 13º - EDUARDO PAULON
FONTES. Para isso, o candidato deverá:
1 - Comparecer impreterivelmente dia 20 de agosto de
2019, às 9:00, na Divisão de Planejamento e Desenvolvimento,
Prédio da Reitoria III, DGRH, Campus da Unicamp, Cidade Universitária Zeferino Vaz, Barão Geraldo, Campinas - SP, e entregar
os documentos listados 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 comparecimento do (a) candidato (a) no prazo estabelecido será considerado desistência por parte do interessado;
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 PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
Fica convocado (a) para admissão o (a) candidato (a) classificado no Concurso Público, Edital de Abertura 69/2018, para
preenchimento da função/perfil: PROFISSIONAL PARA ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS / Técnico em Administração da Carreira
de Profissionais de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão da
Unicamp. Classificação - nome: 14º - GABRIELA FERNANDES
GALLIETA. Para isso, o candidato deverá:
1 - Comparecer impreterivelmente dia 20 de agosto de
2019, às 9:00, na Divisão de Planejamento e Desenvolvimento,
Prédio da Reitoria III, DGRH, Campus da Unicamp, Cidade Universitária Zeferino Vaz, Barão Geraldo, Campinas - SP, e entregar
os documentos listados 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 comparecimento do (a) candidato (a) no prazo estabelecido será considerado desistência por parte do interessado;
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 PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
Fica convocado (a) para admissão o (a) candidato (a) classificado no Concurso Público, Edital de Abertura 69/2018, para
preenchimento da função/perfil: PROFISSIONAL PARA ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS / Técnico em administração da Carreira
de Profissionais de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão da
Unicamp. Classificação - nome: 15° - ANDRE NEVES PAOLIELLO.
Para isso, o candidato deverá:
1 - Comparecer impreterivelmente dia 20 de Agosto de
2019, às 9:00, na Divisão de Planejamento e Desenvolvimento,
Prédio da Reitoria III, DGRH, Campus da Unicamp, Cidade Universitária Zeferino Vaz, Barão Geraldo, Campinas - SP, e entregar
os documentos listados 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 comparecimento do (a) candidato (a) no prazo estabelecido será considerado desistência por parte do interessado;
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 PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
Fica convocado (a) para admissão o (a) candidato (a) classificado no Concurso Público, Edital de Abertura 69/2018, para
preenchimento da função/perfil: PROFISSIONAL PARA ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS / Técnico em administração da Carreira
de Profissionais de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão da Unicamp. Classificação - nome: 16° - LARISSA FERRASSINI BALDIN.
Para isso, o candidato deverá:
1 - Comparecer impreterivelmente dia 20 de Agosto de
2019, às 9:00, na Divisão de Planejamento e Desenvolvimento,
Prédio da Reitoria III, DGRH, Campus da Unicamp, Cidade Universitária Zeferino Vaz, Barão Geraldo, Campinas - SP, e entregar

os documentos listados 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 comparecimento do (a) candidato (a) no prazo estabelecido será considerado desistência por parte do interessado;
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 PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
Fica convocado (a) para admissão o (a) candidato (a)
classificado no Concurso Público, Edital de Abertura 69/2018,
para preenchimento da função/perfil: PROFISSIONAL PARA
ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS / Técnico em administração da
Carreira de Profissionais de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão da Unicamp. Classificação - nome: 17° - MARCO ANTONIO
MOREIRA DE ARAUJO. Para isso, o candidato deverá:
1 - Comparecer impreterivelmente dia 20 de Agosto de
2019, às 9:00, na Divisão de Planejamento e Desenvolvimento,
Prédio da Reitoria III, DGRH, Campus da Unicamp, Cidade Universitária Zeferino Vaz, Barão Geraldo, Campinas - SP, e entregar
os documentos listados 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 comparecimento do (a) candidato (a) no prazo estabelecido será considerado desistência por parte do interessado;
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 PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
Fica convocado (a) para admissão o (a) candidato (a) classificado no Concurso Público, Edital de Abertura 69/2018, para
preenchimento da função/perfil: PROFISSIONAL PARA ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS / Técnico em administração da Carreira
de Profissionais de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão da Unicamp. Classificação - nome: 18° - GUILHERME LAPORT PEIXOTO.
Para isso, o candidato deverá:
1 - Comparecer impreterivelmente dia 20 de Agosto de
2019, às 9:00, na Divisão de Planejamento e Desenvolvimento,
Prédio da Reitoria III, DGRH, Campus da Unicamp, Cidade Universitária Zeferino Vaz, Barão Geraldo, Campinas - SP, e entregar
os documentos listados 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 comparecimento do (a) candidato (a) no prazo estabelecido será considerado desistência por parte do interessado;
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 PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
Fica convocado (a) para admissão o (a) candidato (a) classificado no Concurso Público, Edital de Abertura 69/2018, para
preenchimento da função/perfil: PROFISSIONAL PARA ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS / Técnico em administração da Carreira
de Profissionais de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão da
Unicamp. Classificação - nome: 19° - ARTHUR MARTINS TELES
BUFON. Para isso, o candidato deverá:
1 - Comparecer impreterivelmente dia 20 de Agosto de
2019, às 9:00, na Divisão de Planejamento e Desenvolvimento,
Prédio da Reitoria III, DGRH, Campus da Unicamp, Cidade Universitária Zeferino Vaz, Barão Geraldo, Campinas - SP, e entregar
os documentos listados 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 comparecimento do (a) candidato (a) no prazo estabelecido será considerado desistência por parte do interessado;
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
EDITAL
CARGO DE PROFESSOR DOUTOR – MS-3.1
O Diretor do Instituto de Computação da Universidade
Estadual de Campinas, através da Secretaria Geral, torna pública
a abertura de inscrições para o concurso público de provas e
títulos, para provimento de 1 (um) cargo de Professor Doutor,
nível MS-3.1, em RTP, com opção preferencial para o RDIDP, nos
termos do item 2, na área de Arquitetura de Computadores e
Implementação de Linguagens, nas disciplinas MC-404 - Organização Básica de Computadores e Linguagem de Montagem,
MC-602 - Circuitos Lógicos e Organização de Computadores,
MC-732 - Projeto de Sistemas Computacionais, MC-921 - Projeto
e Construção de Compiladores, MO-401 - Arquitetura de Computadores I, MO-403 - Implementação de Linguagens I, MO-601
- Arquitetura de Computadores II, e MO-615 - Implementação de
Linguagens II, do Departamento de Sistemas de Computação do
Instituto de Computação da Universidade Estadual de Campinas.
1. DO REQUISITO MÍNIMO PARA INSCRIÇÃO
1.1. - Poderá se inscrever no concurso o candidato que, no
mínimo, seja portador do Título de Doutor.
1.2. É desejável que o candidato tenha o seguinte perfil:
1.2.1. Demonstrar capacidade de pesquisa em computação
1.2.2. A inscrição de candidato que deixar de atender ao
perfil desejável não será indeferida por este motivo.
2. DO REGIME DE TRABALHO
2.1. Nos termos do artigo 109 do Estatuto da UNICAMP, o
Regime de Dedicação Integral à Docência e à Pesquisa (RDIDP)
é o regime preferencial do corpo docente e tem por finalidade
estimular e favorecer a realização da pesquisa nas diferentes
áreas do saber e do conhecimento, assim como, correlatamente,
contribuir para a eficiência do ensino e para a difusão de ideias
e conhecimento para a comunidade.
2.2. Ao se inscrever no presente concurso público o candidato fica ciente e concorda que, no caso de admissão, poderá ser
solicitada, a critério da Congregação da Unidade, a apresentação de plano de pesquisa, que será submetido à Comissão Permanente de Dedicação Integral à Docência e à Pesquisa – CPDI
– para avaliação de possível ingresso no Regime de Dedicação
Integral à Docência e à Pesquisa – RDIDP.
2.3. O Regime de Dedicação Integral à Docência e à
Pesquisa (RDIDP) está regulamentado pela Deliberação CONSU-A-02/01, cujo texto integral está disponível no sítio:
h t t p : / / w w w. p g . u n i c a m p . b r / m o s t r a _ n o r m a .
php?consolidada=S&id_norma=2684.
2.4. O aposentado na carreira docente aprovado no concurso público somente poderá ser admitido no Regime de
Turno Parcial (RTP), vedada a extensão ao Regime de Dedicação
Integral à Docência e à Pesquisa (RDIDP), conforme Deliberação
CONSU-A-08/2010.
2.5. A remuneração inicial para o cargo de Professor Doutor,
MS-3.1, da Carreira do Magistério Superior é a seguinte:
a) RTP – R$ 1.918,76
b) RTC – R$ 4.870,60
c) RDIDP – R$ 11.069,37
3. DAS INSCRIÇÕES
3.1. As inscrições deverão ser feitas de forma presencial
pelo candidato ou por seu procurador (procuração simples) nos
dias úteis compreendidos dentro do prazo de 20 (vinte) dias
úteis, a contar do primeiro dia útil subsequente ao da publicação
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deste edital no Diário Oficial do Estado – DOE –, no horário das
9h00 às 12h00 e das 14h00 às 17h00, na Secretaria do Instituto
de Computação, situado na Cidade Universitária “Zeferino Vaz”,
Barão Geraldo.
Endereço: Setor de Recursos Humanos, Av. Albert Einstein,
nº 1251, CEP 13083-852, Campinas - SP.
3.1.1. Não serão admitidas inscrições enviadas via postal,
via fac-símile ou correio eletrônico, nem inscrições condicionais
ou apresentadas fora do prazo estabelecido.
3.2. No momento da inscrição deverá ser apresentado
requerimento dirigido ao Diretor do Instituto de Computação,
contendo nome, domicílio e profissão, acompanhado dos seguintes documentos:
a) prova de que é portador do título de doutor de validade
nacional. Para fins de inscrição, o candidato poderá apresentar
apenas a Ata da defesa de sua Tese de Doutorado, ou documento oficial equivalente, sendo que a comprovação do título
de Doutor será exigida por ocasião da admissão. O candidato
que tenha obtido o título de Doutor no exterior, caso aprovado,
deverá obter, durante o período probatório, o reconhecimento
do referido título para fins de validade nacional, sob pena de
demissão;
b) documento de identificação pessoal, em cópia;
c) sete exemplares de memorial, com o relato das atividades
realizadas e a comprovação dos trabalhos publicados e demais
informações, que permitam avaliação dos méritos do candidato,
a saber:
c.1. títulos universitários;
c.2. curriculum vitae et studiorum;
c.3. atividades científicas, didáticas e profissionais;
c.4. títulos honoríficos;
c.5. bolsas de estudo em nível de pós-graduação;
c.6. cursos frequentados, congressos, simpósios e seminários dos quais participou.
d) um exemplar ou cópia de cada trabalho ou documento
mencionado no memorial;
e) sete exemplares do Plano de Pesquisa - descrição, em até
20 (vinte) páginas, das atividades de pesquisa que o candidato
pretende desenvolver no Instituto de Computação, explicitando
como tais atividades estão ligadas à experiência acadêmica do
candidato.
3.2.1. O memorial poderá ser aditado, instruído ou completado até a data fixada para o encerramento das inscrições.
3.2.2. O candidato portador de necessidades especiais, temporária ou permanente, que precisar de condições especiais para
se submeter às provas deverá solicitá-las por escrito no momento da inscrição, indicando as adaptações de que necessita.
3.2.3. Todos os documentos mencionados nas alíneas "a",
"b", "c", “d” e "e" do item 3.2. deverão ser entregues em
cópias físicas (impressas) e digitais (arquivos em formato pdf).
3.2.4. No ato da inscrição o candidato poderá manifestar
por escrito a intenção de realizar as provas na língua inglesa. Os
conteúdos das provas realizadas nas línguas inglesa e portuguesa serão os mesmos.
3.3. Recebida a documentação e satisfeitas as condições do
edital, a Secretaria da Unidade encaminhará o requerimento de
inscrição com toda a documentação ao(a) Diretor do Instituto
de Computação, que a submeterá ao Departamento ou a outra
instância competente, definida pela Congregação da Unidade a
que estiver afeta a área em concurso, tendo este o prazo de 15
dias para emitir parecer circunstanciado sobre o assunto
3.3.1. O parecer de que trata o subitem anterior será submetido à aprovação da Congregação da Unidade, instância que
deliberará sobre o deferimento de inscrições.
3.3.2. A Unidade divulgará no sítio www.ic.unicamp.br/ a
deliberação da Congregação referente às inscrições e composição da Comissão Julgadora.
3.4. Os candidatos que tiveram os requerimentos de inscrição deferidos serão notificados a respeito da composição da
Comissão Julgadora e seus suplentes, bem como do calendário
fixado para as provas e do local de sua realização, por meio de
edital a ser publicado no Diário Oficial do Estado e divulgado
no sitio www.ic.unicamp.br/, com antecedência mínima de 20
(vinte) dias úteis do início das provas.
3.5. O prazo de inscrição poderá ser prorrogado, a critério
da Unidade, por igual período, devendo ser publicado no Diário
Oficial do Estado até o dia do encerramento das inscrições.
3.6. A critério da Unidade, o prazo de inscrições poderá ser
reaberto, por igual período, até o final do dia útil imediatamente
posterior ao do encerramento das inscrições.
4. DA COMISSÃO JULGADORA
4.1. A Comissão Julgadora será constituída de 05 (cinco)
membros titulares e 02 (dois) suplentes, portadores, no mínimo,
do Título de Doutor, cujos nomes serão aprovados pela Congregação da Unidade, e sua composição deverá observar os
princípios constitucionais, em particular o da impessoalidade.
4.1.1. Pelo menos dois membros da Comissão Julgadora
deverão ser externos à Unidade ou pertencer a outras instituições.
4.2. Caberá à Comissão Julgadora examinar os títulos
apresentados, conduzir as provas do concurso e proceder às
arguições a fim de fundamentar parecer circunstanciado, classificando os candidatos.
4.3. A Comissão Julgadora será presidida pelo membro da
Unidade com a maior titulação. Na hipótese de mais de um
membro se encontrar nesta situação, a presidência caberá ao
docente mais antigo na titulação.
5. DAS PROVAS
5.1. O concurso será realizado em duas fases, sendo a primeira fase de caráter eliminatório e classificatório, e a segunda
fase de caráter classificatório.
5.1.1. A primeira fase do concurso constará da seguinte
prova:
a) prova escrita (peso 1).
5.1.2. A segunda fase do concurso constará das seguintes
provas:
a) prova específica, referente ao Plano de Pesquisa (peso 1);
b) prova de títulos (peso 2);
c) prova de arguição (peso 2);
d) prova didática (peso 2).
5.1.3. As notas atribuídas na prova escrita por cada um dos
examinadores aos candidatos aprovados serão computadas ao
final do concurso público para fins de classificação, nos termos
do item 6.3 deste edital, obedecidos os critérios previstos no
item 6.1.1.
5.2. Na definição dos horários de realização das provas será
considerado o horário oficial de Brasília/DF.
5.2.1. O candidato deverá comparecer ao local designado
para a realização das provas com antecedência mínima de 30
(trinta) minutos da hora fixada para o seu início.
5.2.2. Não será admitido o ingresso de candidato no local
de realização das provas após o horário fixado para o seu início.
5.3. O não comparecimento às provas, por qualquer que
seja o motivo, caracterizará desistência do candidato e resultará
em sua eliminação do certame.
5.4. A prova escrita, de caráter eliminatório e classificatório,
ocorrerá no início do concurso e seus resultados divulgados
antes da sequência das demais provas.
5.4.1. Participarão das demais provas apenas os candidatos
aprovados na prova escrita.
Prova escrita
5.5. A prova escrita será dissertativa com uma ou mais
questões, que verificará(ão) o conhecimento do candidato sobre
o conteúdo do programa das disciplinas do concurso. Estas
questões poderão abordar tanto itens específicos do programa
quanto aspectos gerais básicos, relativos ao papel dessas disciplinas dentro de um curso de Computação.
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