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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 
(frente e verso), 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.

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 candidato que tiver interesse na redução da taxa de 
inscrição, deverá acessar no período de 14h do dia 10/02/2020 
às 23h59 do dia 12/02/2020, observado o horário de Brasília, 
no endereço eletrônico https://inscricoes.unesp.br, ler e aceitar o 
requerimento de redução de taxa e enviar até o dia 12/02/2020 
os comprovantes estabelecidos nos itens 5.1 e 5.2.

5.4.1. O candidato deverá atestar a veracidade das infor-
mações documentais no requerimento de redução de taxa. Em 
caso de declaração falsa, haverá sanções administrativas, civis 
e penais.

5.5. Somente serão aceitos os documentos dos quais cons-
tem todos os dados necessários à sua perfeita análise.

5.6. O deferimento ou indeferimento das solicitações 
de redução de taxa de inscrição será disponibilizado no dia 
13/02/2020, a partir das 12 horas e, no caso de indeferimento, 
o prazo para interposição de recurso será de 03 (três) dias 
contando a data de divulgação no endereço eletrônico https://
inscricoes.unesp.br.

5.7. Não será concedida a redução de taxa do valor da 
inscrição ao candidato que:

a) deixar de efetuar o pedido de redução de taxa pela 
Internet;

b) omitir informações e/ou torná-las inverídicas;
c) fraudar e/ou falsificar documento;
d) pleitear a redução, sem apresentar os documentos previs-

tos nos itens 5.1 e 5.2;
5.8. Declaração falsa sujeitará o candidato às sanções 

previstas em lei.
5.9. O candidato que não comprovar as condições constan-

tes nos itens 5.1 e 5.2, CUMULATIVAMENTE, não terá o pedido 
de redução de taxa da inscrição deferido e a inscrição só será 
validada mediante pagamento do valor total da respectiva 
inscrição.

6. DEFERIMENTO E INDEFERIMENTO DE INSCRIÇÕES
6.1. As inscrições que não se enquadrarem nas exigências 

estabelecidas no edital de abertura de inscrição serão indeferi-
das e publicadas no DOE.

6.2. O candidato poderá requerer reconsideração ao Diretor 
da Unidade Universitária, no prazo de 05 dias úteis, contados 
da data da publicação do indeferimento, no endereço eletrônico 
https://inscricoes.unesp.br, que será analisada pela Congre-
gação, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir do 
primeiro dia útil subsequente ao prazo final do recurso, devendo 
o resultado da análise ser publicado no DOE.

7. PROVAS
7.1. A convocação para as provas será feita por meio de 

publicação no DOE, com, pelo menos, 05 (cinco) dias úteis de 
antecedência à data de realização da prova.

7.1.1. É de responsabilidade exclusiva do candidato o acom-
panhamento por meio de edital de a ser publicado no DOE, da 
data, horário e local para a realização das provas.

7.2. No dia da realização da prova escrita, o candidato 
deverá apresentar cópia simples do Curriculum Lattes, com os 
documentos comprobatórios impressos, inclusive com o histórico 
escolar de graduação e de pós-graduação. A não apresentação 
eliminará o candidato do certame.

7.3. O concurso público para provimento de cargo de 
Professor Assistente constará de 02 (duas) fases, sendo que o 
número de candidatos por vaga aprovados para a segunda fase 
será de, no máximo, 06 (seis), devendo ser respeitada a rigorosa 
ordem de classificação.

7.3.1. Primeira fase: prova escrita de caráter eliminatório 
e classificatório.

7.3.2. Segunda fase: prova de títulos; prova didática; prova 
de análise e arguição do projeto de pesquisa, do plano de ati-
vidades para a graduação e para a pós-graduação, do plano de 
ações de extensão universitária e, se for o caso, prova prática, 
todas de caráter classificatório.

7.4. Os candidatos empatados na última colocação da pri-
meira fase estão habilitados a realizar as provas da segunda fase.

7.5. Na avaliação do candidato será adotado o critério de 
notas de 0 (zero) a 10 (dez) em todas as provas, que terão os 
seguintes pesos:

- Prova escrita (peso 1)
- Prova de títulos (peso 2)
- Prova didática (peso 2)
- Prova de análise e arguição do projeto de pesquisa, do 

plano de atividades para a graduação e para a pós-graduação e 
do plano de ações de extensão universitária (peso 1)

7.6. A realização das provas do concurso obedecerá à ordem 
de inscrição dos candidatos.

7.7. A prova didática, a prova de análise e de arguição do 
projeto de pesquisa, do plano de atividades para a graduação 
e para a pós-graduação e do plano de ações de extensão 
universitária e, quando houver, a prova prática, serão públicas e 
gravadas, sendo que o candidato inscrito concorda tacitamente 
e autoriza essas gravações.

7.8. A divulgação das notas será disponibilizada no final de 
cada uma das provas no endereço eletrônico https://inscricoes.
unesp.br.

7.9. Após o término de cada fase, o candidato poderá inter-
por recurso devidamente fundamentado, em até 2 (dois) dias 
úteis, em qualquer uma das provas do concurso ao Chefe do 
Departamento responsável pelo concurso, no endereço eletrôni-
co https://inscricoes.unesp.br e o resultado da análise divulgado 
no sistema de inscrição em até 2 (dois) dias úteis.

7.9.1. No caso de concursos realizados em duas fases não 
sequenciais, a lista final dos candidatos classificados para a 
segunda fase será divulgada no sistema de inscrição após o 
exame de todos os recursos.

7.9.2. Deferido o recurso pela banca examinadora, fica 
confirmada a participação do candidato na segunda fase. Caso 
contrário, o candidato será eliminado do concurso.

7.10. Se o número de candidatos inscritos for menor ou 
igual a 12 (doze), todos os candidatos presentes realizarão as 
duas fases do concurso, em sequência, de acordo com o crono-
grama estabelecido pela banca examinadora, sendo todas as 
notas divulgadas apenas ao final do concurso.

8. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
8.1. Prova Escrita
a) Após o sorteio de um dos pontos publicados no edital, 

o candidato terá 60 minutos para consultar a bibliografia 
pertinente ao tema sorteado e, em seguida, mais 180 minutos 
para discorrer sobre o mesmo. As provas serão corrigidas por 
todos os membros da banca examinadora, totalizando três 
notas, variando de 0 a 10, com aproximação até a primeira casa 
decimal, sendo essas notas utilizadas no cálculo da média final 
de cada candidato.

 EDITAL No 05/2020 – IB/CRC
Acham-se abertas, nos termos do Despacho nº214/2019- 

RUNESP de 19/12/2019, publicado em 21/12/2019 e com base 
no Estatuto e Regimento Geral da Universidade Estadual Paulis-
ta “Júlio de Mesquita Filho”, bem como na Resolução UNESP nº 
11/2019, as inscrições no concurso público de Títulos e Provas 
para provimento de 01 (um) cargo de Professor Assistente, com 
titulação mínima de Doutor, em Regime de Turno Completo 
(RTC) sob o regime jurídico efetivo, na área do conhecimento 
de Ecologia de Ecossistemas, junto ao Departamento de Biodi-
versidade do Instituto de Biociências do Câmpus de Rio Claro.

A inscrição implicará a completa ciência e a tácita aceita-
ção das normas e condições estabelecidas neste Edital, sobre 
as quais o candidato não poderá alegar qualquer espécie de 
desconhecimento.

1. VENCIMENTO
1.1. O vencimento corresponde à referência MS-3.1 = R$ 

4.626,85 mensais, em jornada de 24 horas semanais de trabalho.
OBS1: Para o candidato portador do título de Livre-Docente, 

o vencimento será na referência MS-5.1 = R$ 5.516,13 mensais.
OBS2: Atendidos os requisitos para a solicitação da mudan-

ça de regime de trabalho para o RDIDP, os vencimentos serão 
aqueles correspondentes ao mencionado no item 2.4 do pre-
sente edital.

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

reço eletrônico https://inscricoes.unesp.br. O candidato deverá 
preencher o formulário eletrônico e realizar o pagamento da 
taxa de inscrição por meio de depósito bancário, no período 
de 10/02/2020 a 20/03/2020, no horário das 00:00 às 23:59, 
observado o horário de Brasília.

2.2. A inscrição só será validada mediante pagamento do 
valor total da respectiva inscrição.

2.3. 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.

2.4. Ao se inscrever no presente concurso público o candida-
to fica ciente e concorda que, no caso de nomeação no Regime 
de Turno Completo - RTC, a critério do Departamento e Congre-
gação da Unidade, poderá ser solicitado à administração central 
a mudança no regime de trabalho para Regime de Dedicação 
Integral à Docência e à Pesquisa – RDIDP, desde que atendidos 
os requisitos, a partir da entrega de seu primeiro relatório anual, 
sendo que ingressando no RDIDP, o vencimento corresponderá à 
referência MS-3.1 = R$ 10.515,42 mensais, para o portador de 
título de Doutor e à referência MS-5.1 = R$ 12.536,48, para o 
portador do título de Livre-Docente.

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

Biológicas ou áreas afins, que tenham no mínimo, título de 
Doutor no ato da inscrição. O candidato deverá ter publicado 
pelo menos 07 artigos em revistas com Fator de Impacto JCR 
\> 2,0 e ter realizado, pelo menos, 06 meses de pós-doutorado 
com Bolsa. A qualificação necessária à inscrição para o concurso 
público será demonstrada pela formação do candidato, em nível 
de graduação ou de pós-graduação, na área de conhecimento de 
Ecologia de Ecossistemas.

3.2. O candidato estrangeiro poderá inscrever-se no con-
curso público com passaporte. Entretanto, por ocasião da 
nomeação, deverá apresentar a cédula de identidade com visto 
permanente, ou, se for o caso, visto temporário e, no prazo de 
30 (trinta) dias, entregar cópia simples do protocolo do pedido 
de transformação do visto temporário em permanente, sob pena 
de exoneração.

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

3.4. Os diplomas de graduação obtidos no exterior deverão 
ser revalidados por universidades públicas, atendendo aos 
termos do artigo 48 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional (LDB) 9.394/1996.

3.5. Os títulos obtidos fora da UNESP serão admitidos para 
fins de inscrição no concurso, quando expedidos em cursos de 
pós-graduação, cujos programas foram recomendados pela 
CAPES e reconhecidos pelo MEC.

3.6. Os títulos obtidos no exterior serão considerados para 
fins de inscrição no concurso, devendo contudo, ser reconhecida 
sua equivalência aos títulos conferidos pela UNESP.

3.7. Os títulos de Mestre, de Doutor e de Livre-docente serão 
aceitos para inscrição obedecendo aos seguintes dispositivos:

I - os títulos de Mestre e de Doutor serão aceitos, quando 
obtidos em cursos de pós-graduação credenciados pelo Conse-
lho Nacional de Educação (CNE);

II - os títulos de Mestre e de Doutor obtidos no exterior 
serão aceitos, devendo ser reconhecidos e registrados por uni-
versidades que possuam cursos de pós-graduação credenciados 
pelo Conselho Nacional de Educação (CNE);

III - o título de Livre-docente obtido fora da Unesp será 
aceito, devendo ser reconhecida sua equivalência aos títulos 
conferidos pela Unesp.

3.8. O atendimento aos itens 3.3, 3.4 e 3.7 até o final do 
estágio probatório é condição para a continuidade do vínculo 
docente com a Unesp.

3.9. Para a realização da prova didática, o candidato deverá 
definir, no ato da inscrição, dois dos pontos publicados no edital, 
conforme item 8.3 dos Critérios de Avaliação.

4. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A INSCRIÇÃO
4.1. Formulário de Inscrição devidamente preenchido (obti-

do no item 2.1), indicando nome completo, número da cédula 
de identidade, data de nascimento, filiação, naturalidade, estado 
civil, residência, profissão e endereço eletrônico, anexando fren-
te e verso os documentos abaixo:

4.1.1. Pelo menos um dos seguintes documentos de iden-
tificação com foto: cédula de identidade; carteira nacional de 
habilitação; cédula de identidade de estrangeiro com visto 
permanente ou temporário e na falta desta, o passaporte, no 
caso de candidato estrangeiro;

4.1.2. comprovante de graduação em curso superior;
4.1.3. comprovante do título de Doutor ou cópia da ata de 

defesa da tese, condicionada a apresentação do título homolo-
gado na ocasião da nomeação;

4.1.4. Curriculum Lattes; Candidatos estrangeiros podem 
se cadastrar no site https://wwws.cnpq.br/cvlattesweb/pkg_
cv_estr.inicio.

4.1.5. Projeto de pesquisa na linha de “Ecologia de Sistemas 
e Biodiversidade”, plano de atividades para a graduação e para 
a pós-graduação e plano de ações de extensão universitária.

4.1.6. nos casos de transferência ou depósito bancário, o 
candidato deverá anexar o comprovante da operação bancária 
no sistema de inscrições no endereço eletrônico https://inscri-
coes.unesp.br.

4.2. declarar no formulário de inscrição que se compromete 
a apresentar Projeto de Pesquisa em consonância com o Plano 
Global de Atividades, relativo ao Regime de Turno Completo - 
RTC, devidamente protocolado, no prazo máximo de 30 (trinta) 
dias, a contar da data de sua apresentação, uma vez convocado 
para a nomeação.

4.3. declarar no formulário de inscrição que o candidato 
tem conhecimento da legislação em vigor na UNESP, em especial 
sobre regimes de trabalho docente

4.4. Todos os documentos serão enviados através do sis-
tema de inscrições, no endereço eletrônico https://inscricoes.
unesp.br, anexos ao pedido de inscrição do candidato, no forma-
to PDF (Portable Document Format).

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:n
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de disciplinas: “Análise Numérica, Pesquisa Operacional e Com-
putação Básica”, junto ao Departamento de Estatística, Mate-
mática Aplicada e Computação deste Instituto, objeto do Edital 
nº 244/2019-IGCE/CRC, para as provas que serão realizadas nos 
dias 17.02.2020 e 18.02.2020, com início às 8h30minutos do 
primeiro dia mencionado, nas dependências do Departamento 
de Estatística, Matemática Aplicada e Computação deste Institu-
to (av. 24-A, 1515 - Bairro Bela Vista-Rio Claro-SP). O candidato 
deverá atentar para as seguintes instruções: comparecer ao 
local das provas no horário estipulado, munido de documento 
de identidade; não haverá segunda chamada para a prova, seja 
qual for o motivo alegado, importando ausência do candidato na 
sua eliminação do Concurso Público. Proc. 1189/2019-IGCE/CRC.

Nº inscrição - Nome do Candidato – RG/RNE
1. - Vinícius Francisco Wasques – 46.499.623-5
2. - Danilo Carlos Pereira – 20.492.295
3. - Marcos Tadeu dos Santos – 27.193.527-3
 CAMPUS DE RIO CLARO
Instituto de Geociências e Ciências Exatas
EDITAL Nº 52/2020 – CONVOCAÇÃO PARA PROVAS
O Diretor do Instituto de Geociências e Ciências Exatas do 

Campus de Rio Claro CONVOCA os candidatos inscritos no con-
curso público de Provas e Títulos para contratação de 01 (um) 
PROFESSOR SUBSTITUTO, por prazo determinado, em caráter 
emergencial, para atender excepcional interesse público, no perí-
odo relativo ao ano letivo de 2020, e pelo prazo máximo de 10 
meses, em 12 horas semanais de trabalho, sob o regime jurídico 
da CLT e legislação complementar, na área de Matemática, sub-
-área de conhecimento de Matemática Aplicada e no conjunto 
de disciplinas: “Cálculo Numérico e Introdução à Ciência da 
Computação”, junto ao Departamento de Estatística, Matemá-
tica Aplicada e Computação deste Instituto, objeto do Edital nº 
243/2019-IGCE/CRC, para as provas que serão realizadas nos 
dias 20.02.2020 e 21.02.2020, com início às 8h30minutos do 
primeiro dia mencionado, nas dependências do Departamento 
de Estatística, Matemática Aplicada e Computação deste Institu-
to (av. 24-A, 1515 - Bairro Bela Vista-Rio Claro-SP). O candidato 
deverá atentar para as seguintes instruções: comparecer ao 
local das provas no horário estipulado, munido de documento 
de identidade; não haverá segunda chamada para a prova, seja 
qual for o motivo alegado, importando ausência do candidato na 
sua eliminação do Concurso Público. Proc. 1190/2019-IGCE/CRC.

Nº inscrição - Nome do Candidato – RG/RNE
1. - Vinícius Francisco Wasques – 46.499.623-5
2. - Carlos André Braile Przewodowski Filho – 40.657.605-1
3. - André Luis Prando Livoratti – 30.629.753-x
4. - Marcos Tadeu dos Santos – 27.193.527-3
5. - Renan Alves do Nascimento – 47.792.121-8

 CAMPUS DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

 Instituto de Ciência e Tecnologia
 EDITAL Nº 21/2020 - ICT/CSJC – Resultado e Classificação
O Diretor da Divisão Técnica Administrativa, do Instituto de 

Ciência e Tecnologia, TORNA PÚBLICO o resultado e classificação 
do Concurso Público de Títulos e Provas para contratação de 01 
(um) Professor Substituto, em 12 horas semanais de trabalho, 
junto ao Departamento de Odontologia Social e Clínica Infantil, 
no conjunto de disciplinas: “Odontologia em Saúde Coletiva I”; 
“Odontologia em Saúde Coletiva II” e “Sociologia da Saúde”, 
objeto do Edital nº 64/2019 - ICT/CSJC, realizado no período de 
05 a 06/02/2020, na seguinte conformidade:

CANDIDATOS APROVADOS
NOME – RG – Média Final – Classificação
Renata Falchete do Prado – 305763076 – 7,38 – 1º
Examinador – Escrita (peso1) / Didática (peso 1) / Títulos 

(peso 1) / Média
Examinador 1: 7,60 / 7,00 / 7,55 / 7,38
Examinador 2: 7,60 / 7,00 / 7,55 / 7,38
Examinador 3: 7,60 / 7,00 / 7,55 / 7,38
NOME – RG – Média Final – Classificação
Tabata do Prado Sato – 466940312 – 7,15 – 2º
Examinador – Escrita (peso1) / Didática (peso 1) / Títulos 

(peso 1) / Média
Examinador 1: 7,00 / 6,00 / 8,45 / 7,15
Examinador 2: 7,00 / 6,00 / 8,45 / 7,15
Examinador 3: 7,00 / 6,00 / 8,45 / 7,15
Caberá recurso à Congregação, no prazo de 05 (cinco) dias 

úteis, devendo ser protocolado na Seção Técnica de Comuni-
cações.

(Proc. 685/2019-CSJC).

 CAMPUS DE SÃO PAULO

 Instituto de Artes
 CAMPUS DE SÃO PAULO
Instituto de Artes
EDITAL Nº 20/2020 – IA – Convocação para as Provas.
O Diretor do Instituto de Artes do Campus de São Paulo, 

por meio da Seção Técnica de Desenvolvimento e Administração 
de Recursos Humanos, CONVOCA para sorteio de ponto e para 
as provas didática, prática e escrita, o(s) candidato(s) inscrito(s) 
no Concurso Público para contratação em caráter emergencial 
por prazo determinado, de uma função de Professor Substituto, 
sob o regime da CLT e Legislação Complementar, em 12 horas 
semanais de trabalho, junto ao Departamento de Música, no 
conjunto de disciplinas: Piano I a VIII; Instrumento Complemen-
tar – Piano I e IV, que serão realizadas nos dias 27 e 28/02/2020. 
O sorteio será realizado às 9:00 horas do dia 27/02/2019, na 
sala 312-A, no 3º andar do Instituto de Artes, sito à Rua Doutor 
Bento Teobaldo Ferraz, 271 – Barra Funda – SP. O calendário 
completo estará disponível no site de inscrições https://inscri-
coes.unesp.br e será entregue aos candidatos no momento do 
sorteio de pontos. O não comparecimento do(s) candidato(s) 
no dia e horário estabelecidos implicará na desistência de sua 
participação no Concurso.

Nome do Candidato – RG/RNE Nº
Danieli Verônica Longo Benedetti – 45.199.302
Aline da Silva Alves – 11.584.686
(Proc. 683/19 - IA)
 CAMPUS DE SÃO PAULO
Instituto de Artes
EDITAL Nº 21/2020 – IA – Convocação para as Provas.
O Diretor do Instituto de Artes do Campus de São Paulo, 

por meio da Seção Técnica de Desenvolvimento e Administração 
de Recursos Humanos, CONVOCA para sorteio de ponto e para 
as provas didática, prática e escrita, o(s) candidato(s) inscrito(s) 
no Concurso Público para contratação em caráter emergencial 
por prazo determinado, de uma função de Professor Substituto, 
sob o regime da CLT e Legislação Complementar, em 12 horas 
semanais de trabalho, junto ao Departamento de Música, no 
conjunto de disciplinas: Violão I a VIII, que serão realizadas nos 
dias 19 e 20/02/2020. O sorteio será realizado às 13:00 horas do 
dia 19/02/2020, na sala 312-A, no 3º andar do Instituto de Artes, 
sito à Rua Doutor Bento Teobaldo Ferraz, 271 – Barra Funda – SP. 
O calendário completo estará disponível no site de inscrições 
https://inscricoes.unesp.br e será entregue aos candidatos no 
momento do sorteio de pontos. O não comparecimento do(s) 
candidato(s) no dia e horário estabelecidos implicará na desis-
tência de sua participação no Concurso.

Nome do Candidato – RG/RNE Nº
Paulo César Martelli – 17.154.688
Luciano Cesar Morais e Silva – 540.682.044
(Proc. 684/19 - IA)
 CAMPUS DE SÃO PAULO
Instituto de Artes
Edital nº 17/2020-STDARH
INDEFERINDO, conforme Deliberação da Comissão Exami-

nadora de 05/02/2020, as inscrições dos candidatos José Anto-
nio Branco Bernardes - RG. nº 18546668 e Luciano de Freitas 
Camargo – RG nº 214709206, por não atender as exigências 
contidas no item 4.3 do Edital nº 073/2019 - IA. Conforme item 

11.17. A inscrição implicará no conhecimento deste edital 
e no compromisso de aceitação das condições do concurso, 
aqui estabelecidas, bem como das normas vigentes que regem 
a aplicação de regimes especiais de trabalho docente (RDIDP/
RTC) na UNESP.

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

11.19. 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 isso seja constatado posteriormente.

11.20. As nomeações e as contratações estarão condi-
cionadas à existência de dotação orçamentária específica e à 
observância das demais normas financeiras consubstanciadas 
na Lei de Responsabilidade Fiscal.

11.21. Observado o disposto em 11.20, os candidatos 
aprovados no concurso são detentores de mera expectativa de 
direito à nomeação.

11.22. Os candidatos aprovados em número excedente ao 
de vagas têm a expectativa de direito à nomeação limitada pelo 
prazo de validade do concurso, tanto o inicial quanto o eventu-
almente prorrogado.

11.23. A nomeação obedecerá à rigorosa ordem de classifi-
cação, sendo nula a investidura com preterição.

11.24. Caso o candidato classificado não assuma o cargo 
no prazo de trinta dias, a contar de sua nomeação, nem soli-
cite prorrogação de prazo, nos termos da legislação em vigor, 
será nomeado o candidato classificado na sequência e, assim, 
sucessivamente.

11.25. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais atua-
lizações ou retificações, enquanto não consumada à providência 
ou evento que lhes disser respeito, circunstância que será men-
cionada em Edital ou Aviso a ser publicado no DOE.

PROGRAMA:
1) - Ciclagem de nutrientes em ecossistemas terrestres e 

aquáticos
2) - Fluxo de energia e produtividade primária em ecossiste-

mas aquáticos e terrestres
3) - Padrões globais de produtividade primária: consequên-

cias para o funcionamento de ecossistemas
4) - Recuperação de ecossistemas aquáticos e terrestres 

continentais
5) - Cascatas tróficas em ecossistemas aquáticos e terrestres
6) - Efeitos das mudanças climáticas em ecossistemas 

aquáticos e terrestres
7) - Dinâmicas espaciais em metaecossistemas
8) - Serviços ecossistêmicos: integrando ecossistemas, fun-

ções ecossistêmicas e serviços ambientais
9) - Emissão de gases de efeito estufa em ecossistemas 

naturais e alterados
BIBLIOGRAFIA:
- NOGUEIRA-NETO, Paulo. O estudo dos ecossistemas 

terrestres a nivel geral e neotropical: (estruturas biológicas - 
sistema de classificação - solos e água disponível - climas do 
presente e do passado - deslocamentos, refúgios e especiação) 
= The study of terrestrial ecosystems, in the general and neotro-
pical levels : (biological structures - a classification system - soils 
and available water - past and present climates - displacements, 
refuges and speciation. 2. versão experimental. São Paulo: 
Tecnápis, 1988. 320 p

Bibliografia (NÃO CONSTE NA BASE ATHENA DAS BIBLIO-
TECAS):

ALLAN, J. D.; CASTILLO, M. M. Stream ecology: structure and 
function of running waters. 2nd. ed. Dordrecht: Springer. 2007.

BEGON, M.; TOWNSEND, C. R.; HARPER, J. L. Ecologia: de 
indivíduos a ecossistemas. Porto Alegre: ARTMED, 2009.

COLE, G. A. Textbook of limnology. Saint Louis: Mosby, 1979.
DODDS, W. K.; WHILES, M. R. Freshwater ecology: concepts 

and environmental applications in limnology. 2nd. ed. San Diego: 
Academic Press, 2010.

DUDGEON, D. (ed.). Tropical stream ecology. Amsterdam: 
Elsevier, 2008.

ESTEVES, F. de A. (coord.). Fundamentos de limnologia. Rio 
de Janeiro: Interciência, 2011.

GOUNAND, I.; HARVEY, E.; LITTLE, C. J.; ALTERMATT, F. 
Meta-Ecosystems 2.0: rooting the theory into the field. Trends 
in Ecology & Evolution, Kidlington, v. 33, n. 1, p. 36-46, Jan. 
2018. Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.tree.2017.10.006. 
Acesso em: 29 nov. 2019.

LEIBOLD, M. A.; CHASE, J. M. Metacommunity ecology. 
Princeton: Princeton University Press, 2017.

MANN, K. H. Ecology of coastal waters: with implications for 
management. [S. l.]: Wiley-Blackwell, 2000.

QUINN, G. P.; KEOUGH, M. J. Experimental design and 
data analysis for biologists. Cambridge; New York: Cambridge 
University Press, 2002.

RICKLEFS, R. E. A economia da natureza. 5. ed. Rio de Janei-
ro: Guanabara Koogan, 2003.

ROHR, J. R.; KERBY, J. L.; SIH, A. Community ecology as a 
framework for predicting contaminant effects. Trends in Ecology 
and Evolution, Kidlington, v. 21, n. 11, p. 606-613, Nov. 2006. 
Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.tree.2006.07.002. Aces-
so em: 29 nov. 2019.

TOWNSEND, C. R.; BEGON, M.; HARPER, J. L. Fundamentos 
em ecologia. 2. ed. Porto Alegre: ARTMED, 2006.

WETZEL, R. G.; LIKENS, G. E. Limnology: lake and river 
ecosystems. 3rd. ed. San Diego: Academic Press, 2001.

(Processo 34/2020-IB/CRC) 
 Instituto de Geociências e Ciências Exatas
 EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 49/2020-STDARH/IGCE/CRC
O Diretor da Divisão Técnica Administrativa do Instituto de 

Geociências e Ciências Exatas da UNESP, CONVOCA o candidato 
abaixo relacionado, habilitado no Concurso Público para provi-
mento, mediante CONTRATAÇÃO do emprego público abaixo 
discriminado, em jornada de 40 (quarenta) horas semanais, sob 
regime jurídico da CLT e Legislação Complementar, a comparecer 
no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da data da publicação 
deste Edital, à Avenida 24-A, 1515 – Bela Vista – Rio Claro - SP, 
para anuência à contratação e apresentação de cópias e origi-
nais dos documentos comprobatórios das condições exigidas no 
item 3 do Capítulo II do Edital de

Abertura de Inscrições nº 05/2016-PRAd, acrescidos de 
cópias de: certidão de nascimento ou casamento, CPF e compro-
vante de regularidade, comprovante de inscrição no PIS/PASEP, 
cédula de identidade, título de eleitor e comprovante de estar 
em dia com as obrigações eleitorais, comprovante de estar em 
dia com as obrigações militares, comprovante de escolaridade 
correspondente ao ensino médio, carteira profissional, 2 fotos 
3x4, Atestado de Antecedentes Criminais, bem como o preenchi-
mento da declaração de Bens e Valores Patrimoniais.

O não comparecimento do candidato dentro do prazo acima 
estabelecido, bem como a recusa à contratação ou se consultado 
e contratado deixar de entrar em exercício, terá exaurido os 
direitos decorrentes da habilitação no Concurso Público.

EMPREGO PÚBLICO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I
NOME – RG – CLASSIFICAÇÃO LISTA GERAL
CAIO CESAR MADUREIRA BIMBATI – 44.893.985-X – 006
 CAMPUS DE RIO CLARO
Instituto de Geociências e Ciências Exatas
EDITAL Nº 51/2020 – CONVOCAÇÃO PARA PROVAS
O Diretor do Instituto de Geociências e Ciências Exatas do 

Campus de Rio Claro CONVOCA os candidatos inscritos no con-
curso público de Provas e Títulos para contratação de 01 (um) 
PROFESSOR SUBSTITUTO, por prazo determinado, em caráter 
emergencial, para atender excepcional interesse público, no perí-
odo relativo ao ano letivo de 2020, e pelo prazo máximo de 10 
meses, em 12 horas semanais de trabalho, sob o regime jurídico 
da CLT e legislação complementar, na área de Matemática, sub-
-área de conhecimento de Matemática Aplicada e no conjunto 

de, no máximo, 30 minutos, sendo 15 minutos para perguntas 
e 15 minutos para respostas. A prova de análise e de arguição 
do projeto de pesquisa, do plano de atividades para a gradua-
ção e para a pós-graduação e do plano de ações de extensão 
universitária receberá nota individual dos três membros da 
banca examinadora, variando de 0 a 10, com aproximação até 
a primeira casa decimal, sendo essa nota utilizada no cálculo da 
média final de cada candidato.

f) A nota final dessa prova corresponderá à média das 
notas atribuídas nas etapas de análise e de arguição do projeto 
de pesquisa, do plano de atividades para a graduação e para a 
pós-graduação e do plano de ações de extensão universitária.

9. HABILITAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO E DESEMPATE
9.1. Serão considerados aprovados os candidatos que obti-

verem média igual ou superior a 7,0 (sete) atribuídas por, pelo 
menos, 2 (dois) membros da Banca Examinadora.

9.2. Cada Examinador indicará os candidatos segundo as 
notas atribuídas.

9.3. A ordem de classificação dos candidatos será estabe-
lecida em razão do maior número de indicações por parte dos 
membros da Banca Examinadora.

9.4. No final do concurso público, o presidente da banca 
examinadora fará a leitura pública do relatório final, divulgando 
as médias de todas as provas dadas pelos membros da banca 
examinadora e o resultado final será disponibilizado no ende-
reço eletrônico https://inscricoes.unesp.br e publicado no Diário 
Oficial do Estado.

9.5. Em caso de empate nas indicações, a classificação será 
feita pela média geral dos candidatos empatados.

9.6. Em caso de empate, a banca examinadora utilizará, 
sucessivamente, os seguintes critérios de desempate:

a) 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;

b) maior média na prova de títulos;
c) maior média na prova didática;
d) maior nota na prova escrita;
e) mais idoso entre aqueles com idade inferior a 60 anos.
10. NOMEAÇÃO
10.1. Por ocasião da nomeação, o candidato deverá apre-

sentar os documentos originais constantes nos subitens 4.1.1. 
a 4.1.3.

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

10.3. comprovante de estar quite com a Justiça Eleitoral, a 
ser obtido no site da justiça eleitoral;

10.4. Comprovante de estar com o CPF regularizado, a ser 
obtido no site da receita federal;

10.5. Não registrar antecedentes criminais;
10.6. A inexatidão e/ou irregularidades nos documentos, 

mesmo que verificadas a qualquer tempo, em especial por 
ocasião da nomeação, acarretarão a nulidade da inscrição com 
todas as suas decorrências, sem prejuízo das demais medidas de 
ordem administrativa, cível ou criminal.

10.7. O candidato convocado deverá apresentar ao Depar-
tamento de lotação, no prazo de até 30 (trinta) dias corridos, um 
Projeto de Pesquisa relativo ao regime de trabalho referente ao 
concurso RTC, contados a partir do atendimento da convocação 
para nomeação. Caberá ao Departamento a elaboração do Plano 
Global das Atividades a serem desenvolvidas pelo docente. Após 
a aprovação do Plano pelos órgãos competentes da UNESP, os 
atos de nomeação e de aplicação do regime especial de trabalho 
serão publicados concomitantemente.

11. DISPOSIÇÕES GERAIS
11.1. Quando os prazos previstos para inscrição e/ou recur-

so terminarem em sábado, domingo, feriado ou dia em que não 
houver expediente ou que o expediente for encerrado antes do 
horário normal, estes ficarão automaticamente prorrogados até 
o primeiro dia útil subsequente.

11.2. Os candidatos serão convocados para as provas de 
que trata o item 7, por meio de edital a ser publicado no DOE 
com antecedência mínima de 05 (cinco) dias úteis.

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

11.4. O resultado final do concurso será publicado no DOE 
e disponibilizado no endereço eletrônico https://inscricoes.
unesp.br.

11.5. Caberá recurso à Congregação ou ao Conselho Diretor, 
sob os aspectos legal e formal do concurso, no endereço eletrô-
nico https://inscricoes.unesp.br no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 
contados a partir da data da divulgação do resultado final do 
concurso público no DOE.

11.6. A Congregação ou o Conselho Diretor terão o prazo 
de 10 (dez) dias úteis para responder ao recurso impetrado, 
a contar do término do prazo de recurso. Poderá o Diretor da 
Unidade Universitária ou o Coordenador Executivo do Câmpus 
Experimental responder ao recurso protocolado “ad referen-
dum” da Congregação ou do Conselho Diretor e o resultado dis-
ponibilizado no endereço eletrônico https://inscricoes.unesp.br.

11.7. O candidato contratado deverá prestar serviços dentro 
do horário estabelecido pela Administração.

11.8. A permanência do candidato contratado ficará con-
dicionada ao reconhecimento da equivalência do título pela 
UNESP, quando o mesmo tenha sido obtido em curso não 
credenciado.

11.9. Implicará na exoneração do servidor:
a) a não apresentação do Projeto de Pesquisa em conso-

nância com o Plano Global de Atividades no prazo máximo de 
30 (trinta) dias corridos, devidamente protocolado, conforme 
item 10.7;

b) em caso de não haver parecer favorável da Comissão 
Permanente de Avaliação (CPA) à aplicação do regime especial 
de trabalho docente ao interessado;

c) o não reconhecimento da equivalência do título pela 
UNESP;

d) quando do provimento do cargo de Professor Assistente 
na área de conhecimento objeto da nomeação (só aplicável para 
emprego público de Professor Assistente Doutor);

e) se o classificado em 1º lugar no concurso público para 
provimento do cargo não for o candidato contratado, caberá 
à Administração providenciar, unilateralmente, a rescisão con-
tratual, com o pagamento das verbas rescisórias devidas (só 
aplicável para emprego público de Professor Assistente Doutor);

f) a não apresentação da cédula de identidade com visto 
permanente, no caso de candidato estrangeiro.

11.10. Em sendo o candidato contratado o 1º classificado 
no concurso público para provimento de cargo, cabe-lhe a 
apresentação do pedido de rescisão contratual (só aplicável para 
emprego público de Professor Assistente Doutor);

11.11. O prazo de validade do concurso público será de 06 
(seis) meses, contado a partir da data da homologação no DOE, 
podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período, a 
critério da Administração.

11.12. Não haverá devolução de importância paga, ainda 
que maior, menor ou em duplicidade, nem isenção total de 
pagamento do valor da taxa de inscrição, seja qual for o motivo 
alegado.

11.13. A devolução da importância paga somente ocorrerá 
se o concurso público não se realizar.

11.14. É de responsabilidade do candidato acompanhar 
todas as publicações no DOE, referentes ao presente concurso.

11.15. Os questionamentos relativos a casos omissos ou 
duvidosos serão julgados pela Banca Examinadora e/ou pela 
Administração da Unidade Universitária ou do Campus Expe-
rimental.

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

b) A avaliação da prova escrita obedecerá aos seguintes 
critérios e as respectivas pontuações:

Apresentação - até 1 ponto:
- Introdução: 0,25
- Desenvolvimento: 0,50
- Conclusão: 0,25
Conteúdo - até 7 pontos:
- Desenvolvimento do tema: 4,0
- Organização: 1,0
- Coerência: 1,0
- Clareza de ideias: 1,0
Linguagem - até 2 pontos:
- Uso adequado da terminologia técnica: 0,5
- Propriedade: 0,5
- Clareza: 0,5
- Precisão e correção gramatical: 0,5
8.2. Prova de Títulos
Será realizada mediante a análise do Curriculum Lattes, 

devidamente documentado, seguindo os critérios abaixo des-
critos:

-Formação e Títulos Acadêmicos: 0,25 pontos para 6 a 11 
meses de pós-doutorado; 0,75 ponto para 12 a 23 meses de pós-
-doutorado; 1,0 ponto para 24 meses ou mais de pós-doutorado; 
0,25 pontos caso tenha realizado estágio no exterior superior 
a 3 meses.

-Atividades Científica: 3,0 pontos para cada artigo com 
fator de impacto JCR\>5 como primeiro autor; 2,0 pontos para 
cada artigo com fator de impacto JCR entre 3 e 5 como primeiro 
autor; 1,0 pontos para cada artigo com fator de impacto JCR 
entre 1 e 3 como primeiro autor; 0,5 pontos para cada artigo 
com fator de impacto JCR entre 0,1 e 1 como primeiro autor; 
1,5 pontos para cada artigo com fator de impacto JCR\>5 como 
co-autor; 1,0 pontos para cada artigo com fator de impacto 
JCR entre 3 e 5 como co-autor; 0,5 pontos para cada artigo 
com fator de impacto JCR entre 1 e 3 como co-autor; 0,25 
pontos para cada artigo com fator de impacto JCR entre 0,1 
e 1 como co-autor; 1,0 ponto (valor máximo) para orientação 
ou co-orientação de mestrado ou doutorado (independente 
do número de orientações); 0,5 ponto (valor máximo) para 
orientação ou co-orientação de iniciação científica e trabalho de 
conclusão de curso (independentes do número de orientações); 
0,5 ponto (valor máximo) para autoria de livro (independente 
do número de livros; autoria de capítulo de livro não serão 
contabilizados); 0,25 pontos (valor máximo) para revisão de 
manuscritos em revistas indexadas com fator de impacto JCR 
(independente do número de revisões); 0,25 pontos (valor máxi-
mo) para coordenação de projetos de extensão universitária 
(independente do número de projetos; participação de projetos 
não serão contabilizados).

-Atividades Didáticas: 2,0 pontos (valor máximo) caso tenha 
ministrado disciplinas no nível pós-graduação (desde que seja 
professor da disciplina; não serão consideradas participações 
sem ser professor responsável); 1,0 ponto (valor máximo) caso 
tenha ministrado disciplinas no nível graduação (desde que seja 
professor da disciplina; não serão consideradas participações 
sem ser professor responsável); 0,5 pontos (valor máximo) caso 
tenha ministrado disciplinas no nível ensino médio (desde que 
seja professor da disciplina; não serão consideradas participa-
ções sem ser professor responsável).

-Outras Atividades: 2,0 pontos (valor máximo) caso tenha 
captado recurso para pesquisa científica junto a fontes de 
fomento (bolsa de estudo não serão contabilizadas); 1,0 pontos 
(valor máximo) caso tenha organizado eventos técnico-cien-
tíficos (apenas serão consideradas organizações, não valendo 
participação em eventos); 1,0 pontos (valor máximo) caso tenha 
participado de consultorias e prestação de serviços técnicos/
científicos; 1,0 pontos (valor máximo) caso tenha participado de 
comissão julgadora de iniciação científica, monografias, disser-
tações de mestrado ou doutorado.

8.3. Prova Didática
a) Constará de aula teórica em nível de graduação, com 

duração de, no mínimo, 40 (quarenta) minutos e, no máximo, 
60 minutos. Não sendo cumpridos os limites de tempo (40 a 
60 minutos), será atribuída nota 0 (zero) ao candidato. Para a 
realização dessa prova, o candidato deverá definir, no ato da 
inscrição, dois dos pontos publicados no edital. A prova didática 
será realizada sobre ponto diferente daquele sorteado na prova 
escrita. A apresentação obedecerá à sequência da ordem de 
inscrição dos candidatos.

b) Obedecerá aos seguintes critérios, bem como as respecti-
vas pontuações e será avaliada por todos os membros da banca 
examinadora, totalizando três notas, variando de 0 a 10, com 
aproximação até a primeira casa decimal, sendo essas notas 
utilizadas no cálculo da média final de cada candidato:

- Plano de aula: 1,0
- Adequação ao tema e abordagem do assunto, nível de 

graduação: 1,0
- Domínio teórico e conceitual do assunto: 2,0
- Exatidão e atualidade das informações: 1,0
- Desenvolvimento sequencial do tema em ordem lógica: 1,0
- Clareza e objetividade: uso de frases curtas, em ordem 

direta e sem digressões: 1,0
- Adequação da linguagem e correção gramatical: 1,0
- Capacidade de síntese e abrangência: 1,0
- Utilização adequada dos recursos didáticos disponíveis: 1,0
8.4. Prova de Análise e Arguição do Projeto de Pesquisa, do 

Plano de Atividades para a Graduação e para a Pós-graduação e 
do Plano de Ações de Extensão Universitária.

a) O projeto de pesquisa, o plano de atividades para a 
graduação e para a pós-graduação e o plano de ações de 
extensão universitária, a serem entregues no ato da inscrição, 
terão pontuação média máxima de 10 pontos e serão avaliados, 
individualmente, pelos membros da banca examinadora, com 
base nos critérios apresentados nos itens “b”, “c” e “d” abaixo, 
com suas respectivas pontuações.

b) Projeto de Pesquisa (pontuação máxima 10 pontos)
- Relevância do tema para a área em que o projeto proposto 

está inserido: 2,0
- Clareza, pertinência, originalidade e fundamentação dos 

objetivos: 2,0
- Fundamentação teórica e coerência dos métodos empre-

gados com os objetivos propostos: 2,0
- Adequação do projeto ao(s) grupo(s) e à(s) linha(s) de 

pesquisa do Departamento: 2,0
- Cronograma físico-financeiro: 1,0
- Exequibilidade: 1,0
c) Plano de atividade para a graduação e para a pós-

-graduação (pontuação máxima 10 pontos)
- Coerência em relação ao(s) projeto(s) político-

-pedagógico(s) de graduação e com a(s) proposta(s) de 
programa(s) de pós-graduação: 3,0

- Articulação entre ensino e orientação de graduação e de 
pós-graduação: 3,0

- Proposta de emprego de metodologias ativas de ensino: 
2,0

- Demonstração de exequibilidade do plano: 2,0
d) Plano de ações de extensão universitária (pontuação 

máxima 10 pontos)
- Coerência entre objetivo, fundamentação teórica e meto-

dologia: 2,5
- Adequação e relevância das ações de extensão universitá-

ria, em relação ao público alvo: 2,5
- Indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão: 2,0
- Nível de exequibilidade: 2,0
- Nível de visibilidade: 1,0
e) A arguição do projeto de pesquisa, do plano de atividades 

para a graduação e para a pós-graduação e do plano de ações 
de extensão universitária terá a pontuação máxima de 10 e 
obedecerá à sequência da ordem de inscrição dos candidatos. O 
tempo de arguição de cada membro da banca examinadora será 


