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me jurídico da CLT e legislação complementar, na área Botânica, 
sub-área de conhecimento Sistemática Vegetal e no conjunto de 
disciplinas: Sistemática Vegetal; Sistemática de Spermatophyta; 
Taxonomia de Angiospermas; Sistemática de Primoplantae sem 
Sementes, junto ao Departamento de Botânica do Instituto de 
Biociências do Câmpus de Botucatu.

O contratado deverá exercer as atividades de docência em 
cursos de graduação nos períodos diurno e/ou noturno, depen-
dendo das necessidades do Departamento.

1. REMUNERAÇÃO
1.1. O salário de Professor Substituto é de R$ 1.303,16, cor-

respondente à referência MS-2, em 12 horas semanais, acrescido 
de benefícios regulamentados internamente.

OBS: Caso o candidato tenha título superior ao exigido, o 
salário será correspondente à titulação.

Por tratar-se de contratação em caráter emergencial e 
temporária, ainda que o candidato venha a obter titulação 
acadêmica superior após a assinatura do contrato, esta não será 
considerada para fins de aumento salarial.

2. INSCRIÇÕES
2.1. As inscrições serão recebidas via internet, no seguinte 

endereço eletrônico https://inscricoes.unesp.br. O candidato 
deverá preencher o formulário eletrônico, emitir documento 
bancário e realizar o pagamento da taxa prevista no edital (item 
4.1.6), no período de 22/05/2019 a 11/06/2019, no horário das 
00h00 às 23h59m.

2.2. O candidato que tiver interesse na redução da taxa 
de inscrição deverá se inscrever nos 02 (dois) primeiros dias do 
período de inscrição, satisfeitas as exigências do item 5.

3. CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO
3.1. Poderão inscrever-se graduados em Ciências Biológicas 

ou áreas afins, que tenham, no mínimo, título de Mestre em 
Biologia Vegetal, Botânica ou áreas afins. A qualificação neces-
sária à inscrição para o concurso será demonstrada por estudos, 
em nível de graduação, na área, subárea do conhecimento à 
qual se integra a disciplina ou conjunto de disciplinas objeto 
do concurso.

3.1.1. Os diplomas de graduação com validade nacional 
ou os obtidos no exterior serão aceitos para fins de inscrição;

3.1.1.1. Os diplomas de graduação obtidos no exterior 
deverão estar revalidados por Universidades Públicas, aten-
dendo os termos do artigo 48 da Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional – LDB nº 9.394/1996;

3.1.2. Os diplomas de Mestrado e de Doutorado serão 
aceitos, quando obtidos em cursos de pós-graduação recomen-
dados pela CAPES e autorizados pelo Conselho Nacional de 
Educação (CNE);

3.1.3. Os diplomas de Mestrado e de Doutorado obtidos no 
exterior serão aceitos, desde que estejam reconhecidos e regis-
trados por universidades que possuam cursos de pós-graduação 
recomendados pela CAPES e autorizados pelo Conselho Nacio-
nal de Educação (CNE).

3.3. O candidato estrangeiro poderá inscrever-se no con-
curso público com passaporte, entretanto, por ocasião da 
contratação deverá comprovar, ser portador de visto permanente 
ou a cédula de identidade com visto temporário com prazo de 
validade compatível. Caso ainda não possua, deverá apresentar 
no prazo de 30 (trinta) dias, cópia simples do protocolo do 
pedido de visto temporário.

4. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A INSCRIÇÃO
4.1. Para a confirmação da inscrição o candidato deverá 

apresentar os seguintes documentos descritos nos itens 4.1.1 a 
4.1.5, em envelope lacrado, pessoalmente ou por intermédio de 
procurador regularmente constituído ou via postal, até o último 
dia do prazo para inscrição, na Seção Técnica de Comunicações 
do Instituto de Biociências de Botucatu:

OBS: No caso de apresentação pessoalmente ou por pro-
curador, a documentação deverá ser entregue no período de 
22/05/2019 a 11/06/2019 das 09:00 às 11:00 e das 14:00 às 
17:00 horas, em dias úteis.

4.1.1. formulário de inscrição devidamente preenchido 
(obtido no item 2.1) e assinado, indicando nome completo, 
número da cédula de identidade, data de nascimento, filiação, 
naturalidade, estado civil, residência, profissão e endereço 
eletrônico, instruindo-o com os seguintes documentos, cópias 
simples frente e verso

4.1.2. cédula de identidade ou carteira nacional de habilita-
ção e no caso de candidato estrangeiro: cédula de identidade de 
estrangeiro com visto temporário e na falta desta, o passaporte;

4.1.3. comprovante de graduação em curso superior de 
Ciências Biológicas ou áreas afins, bem como de ser portador 
do título de Mestre em Biologia Vegetal, Botânica ou áreas afins 
ou cópia da ata de defesa da tese, condicionada a apresentação 
do título homologado, na ocasião da contratação. (quando for 
o caso).

4.1.4. comprovante de recolhimento da taxa de inscrição no 
valor de R$ 98,00 a ser efetuada mediante depósito bancário – 
Agência 5556-5 Conta 130492-5 - UNESP-IBB, junto a qualquer 
agência Banco do Brasil.

4.1.5. Curriculum Lattes documentado das atividades rea-
lizadas, em quatro (4) vias, sendo uma delas devidamente 
documentada (inclusive com o histórico escolar - graduação e 
pós-graduação do candidato) no qual sejam indicados os tra-
balhos publicados e todas as demais informações que permitam 
cabal avaliação do mérito do candidato.

4.2. No caso de inscrição realizada por intermédio de pro-
curador, além da documentação prevista nos itens 4.1.1 a 4.1.5, 
deverá ser apresentada procuração específica (dispensando 
o reconhecimento de firma em cartório), juntamente com as 
cópias simples dos documentos de identificação do candidato 
e de seu procurador.

4.3. A remessa da documentação em envelope lacrado, 
deverá ser dirigido para a Seção Técnica de Comunicações do 
Instituto de Biociências do Câmpus de Botucatu, no horário 
de atendimento das 9h00 às 11h00 e das 14h00 às 17h00, de 
segunda a sexta-feira, ou enviado pelos correios, via SEDEX, 
para a mesma Seção, sito à Rua Professor Doutor Antonio Celso 
Wagner Zanin, 250 – Botucatu – SP – CEP 18618-689, sendo 
considerado a data da postagem. Somente serão aceitas as 
inscrições com data de apresentação ou postagem até o último 
dia do período das inscrições, definido neste Edital.

O envelope deverá ser identificado conforme modelo 
abaixo:

Concurso Público para contratação de Professor Substituto 
no conjunto de disciplinas Sistemática Vegetal; Sistemática de 
Spermatophyta; Taxonomia de Angiospermas; Sistemática de 
Primoplantae sem Sementes

Edital nº 74/2019-STDARH-IBB
Nome: __________________________
RG/Número de Inscrição: _________________
Endereço: Rua Professor Doutor Antonio Celso Wagner 

Zanin, 250 – Botucatu - SP
CEP: 18618-689
4.4. A não entrega dos documentos listados e nos moldes 

deste Edital, dentro do prazo previsto no item 4.1, implicará no 
indeferimento da inscrição.

5. REDUÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO – LEI 12.782/2007
5.1. A redução do valor da taxa de inscrição, correspondente 

a 50% (cinquenta por cento), será concedida aos candidatos 
interessados que atendam, CUMULATIVAMENTE, os seguintes 
requisitos:

I - sejam estudantes, assim considerados os que se encon-
trem regularmente matriculados em curso superior, em nível de 
graduação ou pós-graduação.

II - percebam remuneração, mensal, inferior a 02 (dois) 
salários mínimos, ou estejam desempregados.

5.2. A concessão da redução ficará condicionada à apresen-
tação, pelo candidato, no ato da inscrição:

11h00min. e das 14h00min. as 17h00min., para anuência à 
contratação e apresentação dos documentos comprobatórios 
das condições exigidas no item 3 do capítulo II – Das Inscrições 
do Edital 001/2015-STDARH-FCL/CAr., conforme previsto no 
item 2 do capítulo X – Da Contratação, do mesmo Edital. Proc 
640/09-FCL/CAr.

1. - Fotocópia da Cédula de Identidade.
2. - Fotocópia do Título de Eleitor e comprovante de estar 

em dia com as obrigações eleitorais.
3. - Fotocópia do Certificado Militar e comprovante de estar 

em dia com as obrigações militares.
4. - Fotocópia da Certidão de Nascimento ou Casamento.
5. - Fotocópia do comprovante de escolaridade correspon-

dente ao Ensino Médio Completo.
6. - Fotocópia do cartão de inscrição no PIS/PASEP.
7. - Fotocópia do cartão do CPF, devidamente regularizado.
8. - 2 fotos 3 x 4 iguais e recentes.
9. - Carteira de Trabalho e Previdência Social.
10. - Declaração de bens e valores que compõem o seu 

patrimônio privado, conforme Decreto nº 41.865/97.
11. - Conta bancária no Banco do Brasil S/A (pode ser aberta 

na ocasião do exercício).
O não comparecimento do candidato no prazo acima esta-

belecido, bem como a recusa à contratação ou, se consultado 
e contratado deixar de entrar em exercício, terá exaurido os 
direitos decorrentes de sua habilitação no Concurso.

CLASSIFICAÇÃO – NOME – RG
12º – BRUNO HENRIQUE MARQUES – 50.157.544-3/SSP
 Instituto de Química
 EDITAL Nº 25/2019-IQ/CAr
CONVOCAÇÃO PARA AS PROVAS
O Diretor da Divisão Técnica Administrativa, do Instituto de 

Química do Campus de Araraquara, CONVOCA os candidatos 
abaixo relacionados, com inscrições deferidas no concurso 
público de provas e títulos, para contratação de 01 (um) PRO-
FESSOR COLABORADOR, com titulação mínima de doutor, em 
40 horas semanais de trabalho, sob o regime jurídico da CLT e 
legislação complementar, para “Especialista em fibras ópticas, 
espectroscopia de luminescência e obtenção de filmes fino por 
rotação de substrato”, junto ao Departamento de Química Geral 
e Inorgânica do Instituto de Química, pelo prazo de 02 (dois) 
anos improrrogável (Edital nº 20/2019-IQ/CAr.) para as provas, 
que serão realizadas no dia 04/06/2019, com início às 08h00min, 
no Anfiteatro da Biblioteca do Instituto de Química do Campus 
de Araraquara, conforme segue:

NÚMERO DE INSCRIÇÃO – NOME – RG
01 - Édison Pecoraro - 17.238.851-X
02 - Aline Varella Rodrigues - 29.092.850-3
O não comparecimento do candidato no dia e horário 

estabelecido implicará na desistência de sua participação no 
concurso.

(Proc. nº 547/18-IQ/CAr)
Araraquara, 21 de maio de 2019.
Salomão Freire Rodrigues e Silva
Diretor Técnico de Divisão
Divisão Técnica Administrativa

 CAMPUS DE BAURU

 Faculdade de Ciências
 EDITAL Nº 65/2019-FC/STDARH – Resultado e Classificação
A Diretora da Divisão Técnica Administrativa da Faculdade 

de Ciências do Campus de Bauru, por meio da Seção Técnica de 
Desenvolvimento e Administração de Recursos Humanos, TORNA 
PÚBLICO o resultado e classificação do Concurso Público de 
Títulos e Provas para contratação de 1 (um) Professor Substituto, 
em 12 horas semanais de trabalho, junto ao Departamento de 
Educação Física, no conjunto de disciplinas "Tecnologias da 
Informação e Comunicação, Mídias e Educação Física; Práticas 
Formativas em Tecnologias da Informação e Comunicação, 
Mídias e Educação Física; Estrutura e Funcionamento dos 
Serviços de Saúde; Fisiopatologia e Tratamento pelo Exercício: 
Distúrbios do Aparelho Locomotor II; Estágio Supervisionado 
em Fisiopatologia e Tratamento pelo Exercício: Distúrbios do 
Aparelho Locomotor II", objeto do Edital nº 007/2019-FC/ 
STDARH, realizado no período de 15 e 16/05/2019, na seguinte 
conformidade:

Examinador /Nota Prova Escrita (peso 1) / Nota Prova Didá-
tica (peso 2) / Nota Análise de curriculum lattes documentado 
(peso 1) / média por examinador

Candidato aprovado:
Vitor Loureiro da Silva – Classificação 1º
Examinador 1: 7,5 / 18,4 / 3,58 / 7,37
Examinador 2: 8,5 / 17,0 / 3,58 / 7,27
Examinador 3: 8,0 / 16,0 / 3,58 / 6,89
Média Final: 7,17
Candidatos ausentes: 375392002, 253318373
Caberá recurso à Congregação, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 

devendo ser protocolado na Seção Técnica de Comunicações.
(Processo nº 1206/2018-FC). 

 CAMPUS DE BOTUCATU

 Faculdade de Medicina
 FACULDADE DE MEDICINA
Despacho do Diretor da FM de 21/05/2019
Homologando, Ad Referendum da Congregação o concurso 

público para contratação de 01 (um) Professor Substituto, no 
regime jurídico da CLT e Legislação Complementar, em 12 horas 
semanais de trabalho, na disciplina/conjunto das disciplinas: 
Gastroenterologia Cirúrgica, junto ao Departamento de Cirurgia 
e Ortopedia da Faculdade de Medicina do Campus de Botucatu. 
(Proc. nº 3295/2018-FM).

 EDITAL n.º 190/2019
DIVULGAÇÃO DA COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO EXAMI-

NADORA
O Diretor da Faculdade de Medicina do Câmpus de Botu-

catu, DIVULGA a composição da Comissão Examinadora 
para o Concurso de Provas e Títulos referente ao Edital nº 
130/2019-STDARH, na área de Medicina, sub-área de conheci-
mento Cirurgia e Ortopedia e na disciplina: “Gastroenterologia 
Cirúrgica”, junto ao Departamento de Cirurgia e Ortopedia da 
Faculdade de Medicina do Câmpus de Botucatu.

COMISSÃO EXAMINADORA
Membros Titulares:
Profa. Vanis dos Santos Nunes Nogueira
Profa. Glaucia Maria F. Da Silva Mazeto
Prof. Paulo José Fortes Villas Boas
Membros Suplentes:
Profa. Adriana Lpucia Mendes
Prof. Marcos Ferreira Minicucci
Prof. Fernando Gomes Romeiro
No prazo de até 2 (dois) dias úteis após a divulgação da 

Comissão Examinadora (não computado o dia da publicação) 
poderá ser apresentada, ao Diretor 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. (Processo nº 808/2019) 

 Instituto de Biociências
 EDITAL Nº 74/2019-STDARH-IBB
CÂMPUS DE BOTUCATU
INSTITUTO DE BIOCIÊNCIAS
Acham-se abertas, nos termos do Despacho nº 

43/2019-RUNESP de 08/05/2019, publicado em 09/05/2019 e 
com base na Resolução UNESP nº 58/2018 e alterações pos-
teriores, as inscrições do concurso público de Provas e Títulos 
para contratação de um (1) PROFESSOR SUBSTITUTO, por prazo 
determinado, em caráter emergencial, para atender excepcional 
interesse público, no ano letivo de 2019, em 12 horas semanais 
de trabalho, e pelo prazo máximo de cinco (5) meses, sob o regi-

2. O debate contemporâneo
2.1 Transformações do sindicalismo: da crise e à renovação
2.2 Sindicalismo e política
2.3 Sindicalismo e classes sociais
2.4 Sindicalismo e gênero
2.5 Sindicalismo e movimentos sociais
2.6 Novas formas de internacionalismo operário
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 UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA

 UNIDADES UNIVERSITÁRIAS

 CAMPUS DE ARARAQUARA

 Faculdade de Ciências e Letras
 Edital 5/2019-STDARH-FCL/CAr. – Convocação para Con-

tratação
O Supervisor da Seção Técnica de Desenvolvimento e 

Administração de Recursos Humanos desta Faculdade, no uso 
de suas atribuições, convoca o candidato abaixo relacionado, 
habilitado no Concurso Público para preenchimento, mediante 
contratação, no regime da CLT e Legislação Complementar, do 
emprego de Assistente Administrativo II, na condição de Técnico 
Administrativo Substituto, para comparecer no prazo de 05 
(cinco) dias úteis, contados a partir da data da publicação deste 
Edital, junto à Seção Técnica de Desenvolvimento e Adminis-
tração de Recursos Humanos da Faculdade de Odontologia do 
Câmpus de Araraquara, sito à rua Humaitá, nº 1680-Centro-5º 
andar-Sala 524-Araraquara/SP, no horário das 08h00min. as 

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 superio-
res 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, 
principalmente a desenvolvida na criação, organização, orienta-
ção e desenvolvimento 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, docu-
mentadas por certidões ou por outros documentos, a juízo da 
Congregação da Unidade.

1.4. O Memorial poderá ser aditado, instruído ou com-
pletado 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 
Congregação da Unidade.

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

1.7. Mantendo-se o indeferimento pela Congregação da 
Unidade, caberá recurso à Câmara de Ensino, Pesquisa e Exten-
são do Conselho 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 pertencentes a estabelecimentos 
de ensino superior oficial ou profissionais de reconhecida com-
petência 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 1)
II. Prova Didática; (peso 1)
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 huma-
nidades; (peso 1).

3.1. A Prova de Títulos consistirá na avaliação pela Comis-
são 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 rela-

cionadas com a matéria em concurso;
c. Títulos universitários; e
d. Diplomas de outras dignidades universitárias e acadê-

micas.
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 pre-
sença 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 trabalhos 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, caben-
do 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 

examinadores, a média mínima 7,0 (sete), serão julgados habili-
tados à Livre-Docência.

4.3. A Comissão Julgadora, terminadas as provas, emitirá 
um parecer circunstanciado, único e conclusivo, sobre o resul-
tado do concurso que será submetido à aprovação da Congre-
gação da Unidade.

4.4. O resultado final do concurso para Livre-Docente, devida-
mente aprovado pela Congregação do Instituto de Filosofia e Ciências 
Humanas, 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, exclusiva-

mente de nulidade, ao Conselho Universitário.
VI – DA LEGISLAÇÃO
6. O presente concurso obedecerá as disposições conti-

das na Deliberação CONSU-A-05/2003 e Deliberação CONSU 
156/2003 que estabelece o perfil de Professor Associado I (MS-
5.1) da Instituto de Filosofia e Ciências Humanas.

VII – PROGRAMA E BIBLIOGRAFIA
HZ 440B - Trabalho e sindicalismo
Ementa:
O conceito de trabalho. Transformações nas relações de 

trabalho. Formas de organização e representação de interes-
ses dos trabalhadores. Formas de ação sindical. Desafios do 
sindicalismo.

Programa:
1. Questões teórico-metodológicas
1.1 O sindicalismo e as relações de trabalho em perspectiva 

histórica
1.2 O sindicalismo nas diferentes perspectivas teóricas
1.3 Tipos de sindicalismo e estratégias sindicais
1.4 Burocratização, institucionalização e negociação
1.5 Greves e conflitos do trabalho
1.6 Democracia e autonomia sindical
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eletrônico, instruindo-o com os seguintes documentos, cópias 
simples frente e verso

4.1.2. cédula de identidade e no caso de candidato estran-
geiro: cédula de identidade de estrangeiro com visto temporário 
e na falta desta, o passaporte;

4.1.3. comprovante de graduação em curso superior, bem 
como de ser portador do título de mestre ou cópia da ata de 
defesa da tese, condicionada a apresentação do título homolo-
gado, na ocasião da contratação. (quando for o caso).

4.1.4. comprovante de recolhimento da taxa de inscrição, 
no valor de R$ 98,00 (noventa e oito reais), que deverá ser 
efetuado no Banco do Brasil - Agência 0379-4 - Conta Corrente 
100.353-4 (Unesp Câmpus Experimental de Ourinhos – CNPJ: 
48.031.918/0037-35), por meio de depósito bancário identifica-
do ou transferência.

4.1.5. Curriculum Lattes documentado das atividades reali-
zadas, em 03 vias, sendo uma delas devidamente documentada 
(inclusive com o histórico escolar - graduação e pós-graduação 
do candidato) no qual sejam indicados os trabalhos publicados 
e todas as demais informações que permitam cabal avaliação do 
mérito do candidato.

4.2. No caso de inscrição realizada por intermédio de pro-
curador, além da documentação prevista nos itens 4.1.1 a 4.1.5, 
deverá ser apresentada procuração específica (dispensando 
o reconhecimento de firma em cartório), juntamente com as 
cópias simples dos documentos de identificação do candidato 
e de seu procurador.

4.3. A remessa da documentação em envelope lacrado 
deverá ser dirigido para a Área de Comunicações e Serviços 
do Câmpus Experimental de Ourinhos no endereço Avenida 
Renato da Costa Lima, nº 451 – Ville de France, CEP 19903-302, 
Ourinhos/SP, sendo considerado a data da postagem. O envelope 
deverá ser identificado conforme modelo abaixo:

Concurso Público para contratação de Professor Substituto 
no conjunto de disciplinas "Climatologia dinâmica"; "Agrome-
teorologia".

Edital nº 48/2019-CEO
Nome: ______________
RG/Número de Inscrição: _________________
A/C Área de Comunicações e Serviços da Unesp Câmpus 

Experimental de Ourinhos
Avenida Renato da Costa Lima, 451 – Ville de France
Ourinhos/SP - CEP 19903-302
4.4. A não entrega dos documentos listados, dentro do 

prazo previsto no item 4.1, implicará no indeferimento da 
inscrição.

5. REDUÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO – LEI 12.782/2007
5.1. A redução do valor da taxa de inscrição, correspondente 

a 50% (cinqüenta por cento), será concedida aos candidatos 
interessados que atendam, CUMULATIVAMENTE, os seguintes 
requisitos:

I - sejam estudantes, assim considerados os que se encon-
trem regularmente matriculados em curso superior, em nível de 
graduação ou pós-graduação.

II - percebam remuneração, mensal, inferior a 02 (dois) 
salários mínimos, ou estejam desempregados.

5.2. A concessão da redução ficará condicionada à apresen-
tação, pelo candidato, no ato da inscrição:

I - quanto à comprovação da condição de estudante, de um 
dos seguintes documentos:

a) certidão ou declaração, expedida por instituição de ensi-
no pública ou privada;

b) carteira de identidade estudantil ou documento similar, 
expedido por instituição de ensino pública ou privada, ou por 
entidade de representação discente;

II - quanto às circunstâncias previstas no inciso II do item 
5.1. deste Edital:

a) comprovante de renda, ou de declaração, por escrito, da 
condição de desempregado.

OBS: O candidato deverá apresentar os documentos origi-
nais, bem como as respectivas cópias para conferência e entrega 
das mesmas, para posterior análise. As cópias apresentadas não 
serão devolvidas.

5.3. O candidato que tiver interesse na redução da taxa de 
inscrição, deverá se inscrever nos 02 (dois) primeiros dias do 
período de inscrição.

5.4. O recebimento dos documentos comprobatórios será 
procedido pela Área de Comunicações e Serviços, após verifi-
cação da autenticidade da documentação apresentada, serão 
encaminhados à Área de Recursos Humanos-ARH.

5.5. O deferimento ou indeferimento das solicitações de 
redução de taxa de inscrição será disponibilizado no local das 
inscrições no dia 03/06/2019, a partir das 10:00 horas e, no caso 
de indeferimento, o prazo para interposição de recurso será de 
03 (três) dias contando a data de divulgação.

6. DEFERIMENTO E INDEFERIMENTO DE INSCRIÇÕES
6.1. Findo o prazo previsto no item 2.1, a Comissão Exami-

nadora, em 48 (quarenta e oito) horas depois de publicado no 
Diário Oficial do Estado-DOE e divulgado o site da Unidade o ato 
formal de sua constituição, decidirá acerca das inscrições efetua-
das, divulgando o ato decisório no endereço eletrônico indicado 
no edital, com esclarecimentos acerca dos recursos regimentais 
cabíveis para a hipótese de indeferimento.

6.1.1. Será publicada, no Diário Oficial do Estado - DOE, 
Poder Executivo - Seção I, a relação dos candidatos que tiveram 
suas inscrições indeferidas por não se enquadrarem nas exigên-
cias estabelecidas no presente edital.

6.1.2. O candidato poderá requerer no seguinte ende-
reço eletrônico: rh@ourinhos.unesp.br, no prazo de 03 (três) 
dias úteis, contados da data da publicação a que se refere o 
item anterior, reconsideração quanto ao indeferimento de sua 
inscrição, que será apreciada pelo Conselho Diretor, no prazo 
máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir do prazo 
final de recurso.

7. COMISSÃO EXAMINADORA
7.1. As provas serão avaliadas por Comissão Examinadora 

especialmente criada para o certame.
7.2. A Comissão Examinadora será indicada pela Coordena-

ção de Curso, e constituída por ato formal do Conselho Diretor, 
depois de encerradas as inscrições.

7.3. A Comissão será integrada por 6 (seis) docentes (3 
membros titulares e 3 suplentes) da área ou disciplina objeto 
do concurso e com titulação igual ou superior àquela exigida 
dos candidatos.

7.4. A composição da Comissão Examinadora será divulga-
da no endereço eletrônico da universidade, paralelamente ao 
hiperlink de acesso ao edital do concurso, com antecedência 
mínima de 10 (dez) dias da realização da primeira prova.

7.5. No prazo de até 2 (dois) dias úteis após a divulgação 
da Comissão Examinadora (não computado o dia da publicação) 
poderá ser apresentada, ao Coordenador Executivo do Câmpus 
Experimental de Ourinhos, impugnação ao nome de um ou mais 
membros, titulares ou suplentes, exclusivamente para apontar, 
de forma fundamentada, a existência de causa de impedimento.

7.6. Terá legitimidade para apresentar a impugnação:
a) qualquer candidato com inscrição deferida;
b) membro do Conselho Diretor;
c) membro da própria Comissão.
7.6.1. A impugnação será julgada pelo Coordenador Execu-

tivo, no prazo de até 2 (dois) dias, em decisão fundamentada.
7.6.2. Se acolhida a impugnação, competirá ao Coordena-

dor Executivo, de imediato, substituir o membro da Comissão 
Examinadora, respeitadas as mesmas exigências da formação 
original e renovada a possibilidade de impugnação a partir da 
publicação do ato.

7.6.3. Ainda que não haja impugnação formal, o Coorde-
nador Executivo poderá determinar ex officio, de forma funda-
mentada, a substituição de membro da Comissão caso tenha 
conhecimento de causa de impedimento não declarada (verdade 

13.12. O candidato que prestar declaração falsa, inexata 
ou, ainda, que não satisfaça a todas as condições estabelecidas 
neste Edital, terá sua inscrição cancelada, e em consequência, 
anulados todos os atos dela decorrentes, mesmo que aprovado 
e que o seja constatado posteriormente.

13.13. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais 
atualizações ou retificações, enquanto não consumada à pro-
vidência ou evento que lhes disser respeito, circunstância que 
será mencionada em Edital ou Aviso a ser publicado no Diário 
Oficial do Estado-DOE.

13.14. Qualquer membro da Congregação do Instituto de 
Biociências de Botucatu ou da Comissão tem legitimidade para 
denunciar à direção da Unidade, ao Tribunal de Contas ou ao 
Ministério Público, de forma fundamentada, as irregularidades 
que constar na execução do concurso, em qualquer das suas 
fases.

(Processo nº 647/2019-IBB)
PROGRAMA
· Classificação dos seres vivos. Princípios e métodos em 

Sistemática Vegetal. Nomenclatura botânica.
· Cianobactérias. Teoria da Endossimbiose.
· Caracterização morfológica, reprodução e importância 

das principais linhagens de “algas” (Rodophyta, Phaeophyta 
e Chlorophyta).

· Caracterização morfológica, reprodução e importância 
das principais linhagens de “briófitas”: Hepáticas, Antóceros 
e Musgos.

· Caracterização morfológica, reprodução e importância das 
principais linhagens de Licófitas e Samambaias.

· Gimnospermas: Caracterização morfológica, reprodução e 
importância das principais linhagens (Cycadophyta, Ginkophyta, 
Coniferophyta, Gnetophyta).

· Angiospermas: Caracterização, morfologia, reprodução
e importância das angiospermas. Caracterização geral e prin-
cipais famílias das Angiospermas Basais e MAGNOLIÍDEAS, 
Monocotiledôneas, Eudicotiledôneas core [Rosídeas (Eurosídeas 
I/ Fabídeas), Rosídeas (Eurosídeas II/ Malvídeas); Asterídeas 
(Euasterídeas I e II/ Lamídeas e Campanulídeas)].

BIBLIOGRAFIA
JUDD, W.S.; CAMPBELL, C.S.; KELLOG, E.A.; STEVENS, P.F.; 

DONOGHUE, M.D. Sistemática Vegetal: um enfoque filogenético. 
3.ed. Porto Alegre: Artmed, 2009. 612p.

MARGULIS, L. & SCHWARTZ, K.V. 2001. Cinco Reinos: 
um Guia Ilustrado dos Filos da Vida na Terra. 3ed. Guanabara 
Koogan.

RAVEN, P. H.; EVERT, R. F.; CURTIS, H. Biologia vegetal. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan, 2007.

SOLTIS, D.; SOLTIS, P.; ENDRESS, P.; CHASE, M.; MANCHES-
TER, S.; JUDD, W.; MAJURE, L.; MAVRODIEV, E. Phylogeny and 
evolution of the angiosperms. Revised and updated edition. 
Chicago: The University of Chicago Press, 2018. E-book.

SOUZA, V. C.; LORENZI, H. Botânica sistemática: guia 
Ilustrado para identificação das famílias de Angiospermas da 
flora brasileira, baseado em APGIII. 3. ed. Nova Odessa: Instituto 
Plantarum de Estudos da Flora Ltda, 2012.

Botucatu, 21 de maio de 2019.

 CAMPUS EXPERIMENTAL DE OURINHOS

 EDITAL Nº 48/2019–CEO – ABERTURA DE INSCRIÇÕES
Acham-se abertas, nos termos do Despacho nº 

43/2019-RUNESP de 08/05/2019, publicado em 09/05/2019 e 
com base na Resolução UNESP nº 58/2018 e alterações poste-
riores, as inscrições do concurso público de Provas e Títulos para 
contratação de 01 (um) PROFESSOR SUBSTITUTO, por prazo 
determinado, em caráter emergencial, para atender excepcional 
interesse público, no período relativo ao 2º semestre letivo de 
2019, em 12 horas semanais de trabalho, sob o regime jurídico 
da CLT e legislação complementar, na área Geociências, subárea 
de conhecimento Geografia Física e no conjunto de disciplinas: 
"Climatologia dinâmica"; "Agrometeorologia", junto à Coor-
denadoria de Curso de Geografia do Câmpus Experimental de 
Ourinhos.

O contratado deverá exercer as atividades de docência em 
cursos de graduação nos períodos diurno e/ou noturno, depen-
dendo das necessidades da Coordenadoria de Curso.

1. REMUNERAÇÃO
1.1. O salário de Professor Substituto é de R$ 1.303,16, cor-

respondente à referência MS-2, em 12 horas semanais, acrescido 
de benefícios regulamentados internamente.

OBS: Caso o candidato tenha título superior ao exigido, o 
salário será correspondente à titulação.

Por tratar-se de contratação em caráter emergencial e 
temporária, ainda que o candidato venha a obter titulação 
acadêmica superior após a assinatura do contrato, esta não será 
considerada para fins de aumento salarial.

2. INSCRIÇÕES
2.1. As inscrições serão recebidas via internet, no seguinte 

endereço eletrônico https://inscricoes.unesp.br. O candidato 
deverá preencher o formulário eletrônico e realizar o pagamento 
da taxa prevista no edital por meio de depósito bancário identifi-
cado ou transferência (ver item 4.1.4), no período de 23/05/2019 
a 12/06/2019, no horário das 00h00 às 23h59min.

2.2. O candidato que tiver interesse na redução da taxa 
de inscrição deverá se inscrever nos 02 (dois) primeiros dias do 
período de inscrição, satisfeitas as exigências do item 5.

3. CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO
3.1. Poderão inscrever-se graduados em curso superior que 

tenham, no mínimo, título de Mestre. A qualificação necessária à 
inscrição para o concurso será demonstrada por estudos, em nível 
de graduação, na área, subárea do conhecimento à qual se integra a 
disciplina ou conjunto de disciplinas objeto do concurso.

3.1.1. Os diplomas de graduação com validade nacional 
ou os obtidos no exterior serão aceitos para fins de inscrição;

3.1.1.1. Os diplomas de graduação obtidos no exterior 
deverão estar revalidados por Universidades Públicas, aten-
dendo os termos do artigo 48 da Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional – LDB nº 9.394/1996;

3.1.2. Os diplomas de Mestrado e de Doutorado serão 
aceitos, quando obtidos em cursos de pós-graduação recomen-
dados pela CAPES e autorizados pelo Conselho Nacional de 
Educação (CNE);

3.1.3. Os diplomas de Mestrado e de Doutorado obtidos no 
exterior serão aceitos, desde que estejam reconhecidos e regis-
trados por universidades que possuam cursos de pós-graduação 
recomendados pela CAPES e autorizados pelo Conselho Nacio-
nal de Educação (CNE).

3.2. O candidato estrangeiro poderá inscrever-se no con-
curso público com passaporte, entretanto, por ocasião da 
contratação deverá comprovar, ser portador de visto permanente 
ou a cédula de identidade com visto temporário com prazo de 
validade compatível. Caso ainda não possua, deverá apresentar 
no prazo de 30 (trinta) dias, cópia simples do protocolo do 
pedido de visto temporário.

4. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A INSCRIÇÃO
4.1 Para a confirmação da inscrição o candidato deverá 

apresentar os seguintes documentos descritos nos itens 4.1.1 a 
4.1.5, em envelope lacrado, pessoalmente ou por intermédio de 
procurador regularmente constituído ou via postal, até o último 
dia do prazo para inscrição, na Área de Comunicações e Serviços 
da unidade universitária.

OBS: Em caso de apresentação pessoal ou por procurador 
regularmente constituído, a apresentação dos documentos deve 
ocorrer de segunda a sexta-feira, das 08:00 às 12:00 e das 14:00 
às 17:00 horas, no período de 23/05/2019 a 12/06/2019.

4.1.1 formulário de inscrição devidamente preenchido 
(obtido no item 2.1) e assinado, indicando nome completo, 
número da cédula de identidade, data de nascimento, filiação, 
naturalidade, estado civil, residência, profissão e endereço 

a) Conteúdo formal e Domínio do Assunto (Até 2,00
pontos);

b) Coerência, clareza, ortografia e coesão textual: Unidade e 
sequência lógica do texto apresentado (Até 3,00 pontos);

c) Relevância e Atualização dos Conteúdos Apresentados 
(Até 2,00 pontos);

d) Adequação da Forma: Organização (Até 1,50 ponto);
e) Adequação da Bibliografia sobre o Tema (Até 1,50 ponto).
9.2.- Prova de Títulos (peso 2) – Consistirá na análise 

das atividades de formação didática e científica, com maior 
relevância para as atividades relacionadas com as disciplinas 
em concurso.

Serão adotados os seguintes critérios de avaliação e 
pontuação:

a) Titulação (Até 2,00 pontos);
b) Produção Bibliográfica (Até 1,50 pontos);
c) Experiência Didática (Até 3,00 pontos);
d) Participação em Eventos (Até 0,5 ponto);
e) Bolsas e Estágios (Até 1,00 ponto);
f) Consultorias, Assessorias e outras atividades profissionais 

relevantes (Até 2,00 pontos).
9.3.- Prova Didática (peso 1) - Consistirá de aula teórica em 

nível de graduação, com duração de no mínimo 40 minutos e no 
máximo de 60 minutos, cujo ponto será sorteado, pelos candi-
datos, com 24 horas de antecedência, de uma lista organizada 
pela Comissão Examinadora a partir do programa do concurso.

O candidato que não cumprir o tempo mínimo de 40 (qua-
renta) minutos ou extrapolar o tempo máximo de 60 (sessenta) 
minutos, marcados rigorosamente pela Comissão Examinadora, 
terá sua pontuação reduzida na avaliação da Prova Didática, 
conforme segue:

TEMPO INFERIOR A 40 MINUTOS OU SUPERIOR A 60 
MINUTOS:

- até 05 minutos - 2 pontos
- de 05 a 10 minutos - 4 pontos
- acima de 10 minutos - 5 pontos
Serão adotados os seguintes critérios de avaliação e 

pontuação:
a) Planejamento, Organização da Aula e uso dos recursos 

audiovisuais
(Até 3,00 pontos);
b) Clareza e coerência expositiva (Até 2,00 pontos);
c) Domínio Teórico e Conceitual do Tema (Até 2,00 pontos);
d) Profundidade na Abordagem do Tema (Até 2,00 pontos);
e) Adequação da Bibliografia utilizada (Até 1,00 ponto).
10. HABILITAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO E DESEMPATE
10.1. Serão considerados aprovados os candidatos que obti-

verem média igual ou superior a 07 (sete), atribuídas por, pelo 
menos, 02 (dois) membros da comissão examinadora.

10.2. A ordem de classificação dos candidatos aprovados 
será estabelecida em função da maior média final obtida.

10.3. Em caso de igualdade da pontuação final, serão 
aplicados, sucessivamente, os seguintes critérios de desempate:

- - com idade igual ou superior a 60 anos, nos termos da 
Lei Federal 10.741/2003, entre si e frente aos demais, sendo que 
será dada preferência ao de idade mais elevada;

- - melhor média na Prova Didática;
- - melhor pontuação na Prova de Títulos;
- - maior idade entre aqueles com idade inferior a 60 anos
11. DOS RECURSOS
11.1. Caberá recurso, devidamente fundamentado, à Con-

gregação do Instituto de Biociências de Botucatu nas seguintes 
hipóteses:

I - contra a decisão de indeferimento da inscrição, no prazo 
de 3 (três) dias úteis após a divulgação da lista de inscritos, no 
endereço eletrônico da Universidade;

II - do resultado final do concurso, no prazo de 5 (cinco) 
dias úteis, a partir da data de sua divulgação no Diário Oficial 
do Estado-DOE.

11.2. O pedido de acesso às notas, previsto no item 8.3.4, 
suspende o prazo do recurso contra o resultado final, o qual 
será retomado a partir do atendimento, estendendo-se por mais 
1 (um) dia útil se o deferimento tiver ocorrido no último dia do 
prazo recursal.

11.3. A legitimidade para a interposição de recursos é 
exclusiva de candidato, podendo ser feita pessoalmente ou por 
procuração.

11.4. Os recursos terão a forma escrita e deverão ser 
protocolados na Seção Técnica de Comunicações do Instituto 
de Biociências.

11.5. Aplicam-se as exigências documentais da cláusula 4.2, 
caso a interposição do recurso seja feita por procurador.

12. CONTRATAÇÃO
12.1. A contratação somente se efetivará após a homologa-

ção, esgotado o prazo para recurso ou julgados definitivamente 
os recursos interpostos.

12.2. Os candidatos aprovados dentro do número de vagas 
previstas no edital têm direito líquido e certo à contratação, no 
prazo de validade do concurso e na forma especificada no edital.

12.3. O contrato de trabalho será estabelecido em prazo 
máximo equivalente ao ano letivo fixado no calendário escolar, 
correspondendo ao período de até 10 (dez) meses, quando não 
poderá ser prorrogado, sendo que o estabelecido pelo período 
de até cinco (5) meses, poderá ser prorrogado uma única vez, a 
critério da Administração.

12.4. comprovante de estar em dia com as obrigações 
militares, quando do sexo masculino;

12.5. comprovante de estar quite com a Justiça Eleitoral;
12.6. O candidato estrangeiro fica dispensado das exigên-

cias contidas nos subitens 12.4 e 12.5.
12.7. Não registrar antecedentes criminais.
12.8. O candidato deverá observar, o prazo de interstício 

mínimo entre o término da vigência de um contrato em qualquer 
Unidade da Unesp e o início de outro, previsto na Lei Comple-
mentar nº 1093/2009 e suas alterações.

13. DISPOSIÇÕES GERAIS
13.1. O resultado final do concurso público será publicado 

no Diário Oficial do Estado-DOE.
13.2. - A Congregação terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis 

para responder o recurso impetrado, a contar do prazo final 
para recurso.

13.3. O resultado final do concurso público será homolo-
gado pela Congregação do Instituto de Biociências do Câmpus 
de Botucatu.

13.4. Será eliminado do concurso público o candidato que 
não comparecer na sala ou local de sorteio/prova no horário 
estabelecido ou não portar documento original oficial com foto.

13.5. A validade deste concurso será a partir da data de 
publicação no Diário Oficial do Estado-DOE da homologação até 
o final do ano letivo.

13.6. Não haverá devolução de importância paga, ainda que 
maior ou em duplicidade, nem isenção total de pagamento do 
valor da taxa de inscrição, seja qual for o motivo alegado, exceto 
nos casos em que o concurso público não se realizar.

13.7. É de responsabilidade do candidato acompanhar 
todas as publicações no Diário Oficial do Estado-DOE e no 
endereço eletrônico https://inscricoes.unesp.br/, referente ao 
presente concurso.

13.8. O Curriculum Lattes documentado ficará à disposição 
dos candidatos durante o prazo de validade deste concurso. 
Após este prazo, se não retirado, será descartado.

13.9. Os questionamentos relativos a casos omissos ou 
duvidosos serão julgados pela comissão examinadora.

13.10. A inscrição implicará no conhecimento deste Edital e 
no compromisso de aceitação das condições do concurso, aqui 
estabelecidas.

13.11. O candidato será responsável por qualquer erro, 
omissão e pelas informações prestadas no ato da inscrição.

I - quanto à comprovação da condição de estudante, de um 
dos seguintes documentos:

a) certidão ou declaração, expedida por instituição de ensi-
no pública ou privada;

b) carteira de identidade estudantil ou documento similar, 
expedido por instituição de ensino pública ou privada, ou por 
entidade de representação discente;

II - quanto às circunstâncias previstas no inciso II do item 
5.1. deste Edital:

a) comprovante de renda, ou de declaração, por escrito, da 
condição de desempregado.

OBS: O candidato deverá apresentar os documentos origi-
nais, bem como as respectivas cópias para conferência e entrega 
das mesmas, para posterior análise. As cópias apresentadas não 
serão devolvidas.

5.3. O candidato que tiver interesse na redução da taxa de 
inscrição, deverá se inscrever nos 02 (dois) primeiros dias do 
período de inscrição.

5.4. O recebimento dos documentos comprobatórios será 
procedido pela Seção Técnica de Comunicações, após verificação 
da autenticidade da documentação apresentada, serão encami-
nhados à Seção Técnica de Desenvolvimento e Administração de 
Recursos Humanos – STDARH deste Instituto.

5.5. O deferimento ou indeferimento das solicitações de 
redução de taxa de inscrição será disponibilizado no local das 
inscrições no dia 24/05/2019, a partir das 11 horas e, no caso de 
indeferimento, o prazo para interposição de recurso será de 03 
(três) dias contando a data de divulgação.

6. DEFERIMENTO E INDEFERIMENTO DE INSCRIÇÕES
6.1. Findo o prazo previsto no item 2.1, a Comissão Exa-

minadora, em 48 (quarenta e oito) horas depois de publicado 
no Diário Oficial do Estado-DOE e divulgado o site da Unidade 
o ato formal de sua constituição, decidirá acerca das inscrições 
efetuadas, divulgando o ato decisório no endereço eletrônico 
indicado neste edital, com esclarecimentos acerca dos recursos 
regimentais cabíveis para a hipótese de indeferimento.

6.1.1. Será publicada, no Diário Oficial do Estado - DOE, 
Poder Executivo - Seção I, a relação dos candidatos que tiveram 
suas inscrições indeferidas por não se enquadrarem nas exigên-
cias estabelecidas no presente edital.

6.1.2. O candidato poderá requerer no seguinte endereço 
eletrônico: http://www.ibb.unesp.br/#!/concursos3935/docen-
tes/, no prazo de 03 (três) dias úteis, contados da data da publi-
cação a que se refere o item anterior, reconsideração quanto 
ao indeferimento de sua inscrição, que será apreciada pela 
Congregação da Unidade Universitária, no prazo máximo de 05 
(cinco) dias úteis, contados a partir do prazo final de recurso.

7. COMISSÃO EXAMINADORA
7.1. As provas serão avaliadas por Comissão Examinadora 

especialmente criada para o certame.
7.2. A Comissão Examinadora será indicada pelo Conselho 

do Departamento de Ensino e constituída por ato formal da 
Congregação do Instituto de Biociências de Botucatu, depois de 
encerradas as inscrições.

7.3. A Comissão será integrada por 6 (seis) docentes (3 
membros titulares e 3 suplentes) da área ou disciplina objeto 
do concurso e com titulação igual ou superior àquela exigida 
dos candidatos.

7.4. A composição da Comissão Examinadora será divulga-
da no endereço eletrônico da universidade, paralelamente ao 
hiperlink de acesso ao edital do concurso, com antecedência 
mínima de 10 (dez) dias da realização da primeira prova.

7.5. No prazo de até 2 (dois) dias úteis após a divulgação 
da Comissão Examinadora (não computado o dia da publicação) 
poderá ser apresentada, ao Diretor 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.

7.6. Terá legitimidade para apresentar a impugnação:
a) qualquer candidato com inscrição deferida;
b) membro da Congregação do Instituto de Biociências de 

Botucatu;
c) membro da própria Comissão.
7.6.1. A impugnação será julgada pelo Diretor da Unidade, 

no prazo de até 2 (dois) dias, em decisão fundamentada.
7.6.2. Se acolhida a impugnação, competirá ao Diretor 

da Unidade, de imediato, substituir o membro da Comissão 
Examinadora, respeitadas as mesmas exigências da formação 
original e renovada a possibilidade de impugnação a partir da 
publicação do ato.

7.6.3. Ainda que não haja impugnação formal, o Diretor da 
Unidade poderá determinar ex officio, de forma fundamentada, 
a substituição de membro da Comissão caso tenha conhecimen-
to de causa de impedimento não declarada (verdade sabida). 
Com a nova publicação, observar-se-á o disposto nos itens 
anteriores desta cláusula.

7.7. Será considerada definitiva a Comissão Examinadora:
a) quando não tenha sido apresentada qualquer impugna-

ção, com ou sem substituição ex officio;
b) se a impugnação apresentada não for acolhida;
c) se acolhida a impugnação, for definitivamente superada 

a falha.
7.8. A impugnação da Comissão Examinadora deverá ser 

protocolada na Seção Técnica de Comunicações dentro do prazo 
previsto no item 7.5.

8. PROVAS, AVALIAÇÃO E JULGAMENTO
8.1. O concurso de provas e títulos constará de três fases:
I - prova escrita, de caráter classificatório;
II - prova didática, de caráter classificatório;
III - análise de Curriculum Lattes documentado, de caráter 

classificatório.
8.2. As provas só terão início depois de publicadas as 

decisões de recursos eventualmente interpostos contra o indefe-
rimento das inscrições.

8.3. Os critérios e respectivas pontuações de avaliação das 
provas, julgamento, classificação e desempate serão definidos 
pelo Conselho do Departamento de Ensino na Unidade Uni-
versitária, valendo-se de legislação específica, elaborada pela 
unidade e aprovada em Congregação, observadas as seguintes 
particularidades:

8.3.1. Nas duas primeiras fases do concurso, a avaliação de 
cada candidato constituirá ato privativo do integrante da Comis-
são, o qual deverá apresentar as suas notas de forma reservada 
à Presidência do órgão.

8.3.2. A abertura dos documentos de atribuição de notas 
será feita em reunião da Comissão e na presença de todos os 
seus membros titulares, depois de examinados todos os candi-
datos e esgotadas todas as fases.

8.3.3. A análise referida na terceira fase do concurso poderá 
ser feita de forma consensual pelos membros da Comissão, 
antes da abertura das demais notas atribuídas às provas e 
arguição das fases precedentes, observados os critérios objetivos 
de pontuação previstos em legislação específica da Unidade e 
previamente divulgados no edital do concurso.

8.3.4. Apuradas todas as notas, serão divulgadas as médias 
finais, na ordem de classificação, permitindo a qualquer candi-
dato, a pedido, o acesso às planilhas de composição das notas 
de todos os candidatos.

8.3.5. O resultado do concurso será homologado pela Con-
gregação do Instituto de Biociências de Botucatu e publicado no 
Diário Oficial do Estado - DOE.

9. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
9.1.- Prova Escrita (peso 1) - Versará sobre ponto sorteado 

de uma lista organizada pela Comissão Examinadora a partir do 
programa do concurso, e terá a duração 04 (quatro) horas, sendo 
a primeira destinada à consulta de material e organização de 
roteiro e as restantes destinadas à redação.

Serão adotados os seguintes critérios de avaliação e 
pontuação:


