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graus. Sistema de equações do 1.º grau. Relação entre grande-
zas: tabelas e gráficos. Sistemas de medidas usuais. Noções de 
geometria: forma, perímetro, área, volume, ângulo, teorema de 
Pitágoras. Raciocínio lógico. Resolução de situações-problema.

Conhecimentos específicos
Condições de saúde da população brasileira. O Sistema 

Único de Saúde no Brasil. Atenção Primária à Saúde no Brasil. 
Estratégia de Saúde da Família. Promoção da saúde e do desen-
volvimento da criança. Agentes Comunitários de Saúde. Cuida-
dos longitudinais e integrais às pessoas com doenças crônicas. 
Cuidado ao paciente idoso. Participação popular na Atenção 
Primária à Saúde. Prevenção quaternária em saúde. Abordagem 
comunitária no cuidado domiciliar. Cuidados à mulher na gravi-
dez e ao longo da vida. A violência como um problema de Saúde 
Pública. Segurança do paciente. Cuidados à saúde da população 
em situação de rua. Sexualidade e promoção da saúde sexual. 
Saúde mental na atenção primária. Epidemias e pandemias. 
Covid 19. Educação e gestão na Saúde Coletiva.
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Proc. 345/2021-FM
Retificação do Edital nº 394/2021 – STDARH, publicado no 

DO de 08/10/2021, nos itens VI e VII, o correto é:
VI - DO JULGAMENTO DAS PROVAS E HABILITAÇÃO
1. A prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, 

será avaliada na escala de 0 a 100 pontos.
VII - DA PONTUAÇÃO FINAL
1. A pontuação final do candidato será a nota obtida na 

prova objetiva.
2. Os candidatos habilitados serão classificados por ordem 

decrescente da pontuação final.
Proc. 346/2021-FM
Instituto de Biociências
 EDITAL Nº 96/2021-STDARH-BB
Resultado da Prova Didática e Prova de Títulos para Profes-

sor Substituto (CONCURSO PÚBLICO Nº 82/2021-STDARH-IBB)
O Diretor Instituto de Biociências do Câmpus de Botucatu, 

DIVULGA o resultado final do concurso público de Provas e Títu-
los para contratação de 01 PROFESSOR SUBSTITUTO, por prazo 
determinado, em caráter emergencial, para atender excepcional 
interesse público, no período relativo ano letivo de 2021 e pelo 
prazo de 5 (cinco) meses, em 12 horas semanais de trabalho, 
sob o regime jurídico da CLT e legislação complementar, na área 
de Zoologia, sub-área de conhecimento Zoologia de Vertebrados 
e no conjunto de disciplinas: Zoologia de Amniota, Zoologia de 
Anamniota do Departamento de Bioestatística, Biologia Vegetal, 
Parasitologia e Zoologia:

1. Resultado da Prova Didática, realizada em 15/10/2021:
Inscrição - Documento - Nota 1 - Nota 2 - Nota 3
P2021-1586-CGO880L5R - 9289015-MG – 9,50 – 9,50 

– 9,80
P2021-1586-V0A7BE20S - 202486262-RJ – 6,50 – 5,00 

– 5,40
P2021-1586-XFR72NAOX - 40.380.914-9 – 9,00 – 8,50 

– 9,20
P2021-1586-CV93NRA7L - 41.938.478-9 – 7,00 – 7,50 

– 6,20
2. Resultado da Prova de Títulos, realizada em 14/10/2021
Inscrição - Documento - Nota 1 - Nota 2 - Nota 3
P2021-1586-CGO880L5R - 9289015-MG – 6,38 – 6,38 

– 6,38
P2021-1586-V0A7BE20S - 202486262-RJ – 3,96 – 3,96 

– 3,96
P2021-1586-XFR72NAOX - 40.380.914-9 – 7,05 – 7,05 

– 7,05
P2021-1586-CV93NRA7L - 41.938.478-9 – 6,06 – 6,06 

– 6,06
3. Média Final
Inscrição - Documento - Nota 1 - Nota 2 - Nota 3
P2021-1586-CGO880L5R - 9289015-MG – 7,42 – 7,42 

– 7,52
P2021-1586-V0A7BE20S - 202486262-RJ – 4,81 – 4,31 

– 4,44
P2021-1586-XFR72NAOX - 40.380.914-9 – 7,70 – 7,53 

– 7,77
P2021-1586-CV93NRA7L - 41.938.478-9 – 6,37 – 6,54 

– 6,11
4. Habilitação Candidatos Habilitados
Inscrição - Nome - Documento - Média Final – Classificação
P2021-1586-XFR72NAOX – FÁBIO FERNANDES ROXO - 

40.380.914-9 – 7,67 – 1º
P2021-1586-CGO880L5R – IGOR RISMO COELHO - 

9289015-MG – 7,45 – 2º
5. Candidatos inabilitados por não terem obtido média 7,00 

por pelo menos 2 membros da Banca Examinadora, conforme 
segue:

Número de Inscrição - RG - Média Final:
P2021-1586-V0A7BE20S - 202486262-RJ – 4,52
P2021-1586-CV93NRA7L - 41.938.478-9 – 6,34
Caberá recurso à Congregação do Instituto de Biociências 

sob os aspectos legais e formais no prazo de cinco (5) dias úteis 
a contar desta publicação.

(Processo nº 774/2020-IBB)

CAMPUS DE JABOTICABAL

Faculdade de Ciências Agrárias e 
Veterinárias
 EDITAL 164/2021-FCAV. - ABERTURA DE INSCRIÇÕES
O Diretor da Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias 

do Câmpus de Jaboticabal – UNESP, por meio das Comissões 
Examinadoras especialmente indicadas pelo Conselho Delibera-
tivo do Colégio Técnico Agrícola “José Bonifácio”, torna público 
a ABERTURA DE INSCRIÇÕES AO PROCESSO SELETIVO para 
admissão, em caráter temporário, de Docente de Ensino Médio 
I ou II (DEM–I ou DEM-II), para o ano letivo de 2022, nas situa-
ções previstas no item 22 do presente edital, nos componentes 
curriculares ou grupo de componentes curriculares (Áreas):-

Ensino Médio:-
a) Artes; Teatro.
b)Biologia; Ecologia; Experimentação Biológica e Ecologia 

Comportamental.
c) Educação Física.
d) Estudos em Filosofia e Ciências Sociais; História.
e) Geografia.
f) Física.
g) Espanhol.

VIII - DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE E DA CLASSIFICAÇÃO 
FINAL

1- Em caso de igualdade de classificação, terá preferência 
para a contratação, sucessivamente, o candidato que:

1.1 -com idade igual ou superior a 60 anos, nos termos da 
Lei Federal nº 10.741/03, entre si e frente aos demais, sendo que 
será dada preferência ao de idade mais elevada;

1.2 - tiver maior nota na prova de conhecimentos espe-
cíficos;

1.3 - tiver maior nota na prova de língua portuguesa;
1.4 - tiver maior nota na prova de matemática;
1.5 - tiver maior número de filhos;
1.6 - de maior idade.
IX - DOS RECURSOS
1. O prazo para interposição de recurso será de 3 dias 

úteis, contados da data da publicação no DOE ou do fato que 
lhe deu origem.

2. Em caso de interposição de recurso, este deverá ser 
protocolado, na Seção Técnica de Comunicações da Faculdade 
de Medicina do Câmpus de Botucatu, nos horários previstos de 
atendimento ao público, em virtude da pandemia.

3. A Banca Examinadora constitui última instância para os 
recursos, sendo soberana em suas decisões, razão pela qual não 
caberão recursos adicionais.

4. O recurso interposto fora da forma e dos prazos estipula-
dos neste Edital não será conhecido, bem como não será conhe-
cido aquele que não apresentar fundamentação e embasamen-
to, ou aquele que não atender às instruções constantes do Edital.

5. Não será aceito pedido de revisão de recurso e/ou recurso 
de recurso.

6. Não haverá, em hipótese alguma, vistas de prova.
X – DA CONTRATAÇÃO
1. A contratação será caracterizada até 30 (trinta) dias após 

a convocação e obedecerá à ordem de classificação dos candida-
tos, de acordo com as necessidades da Faculdade de Medicina.

2. Por ocasião da contratação, deverão ser comprovadas, 
mediante entrega dos devidos documentos, observados os 
termos do item 1. do Capítulo X – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:

a) ter, na data da contratação, os requisitos exigidos para a 
função, previstos na inscrição;

b) firmar declaração de que não acumula remuneração pro-
veniente de cargos públicos, conforme previsto na Constituição 
Federal de 1988;

c) outras exigências especificadas no presente edital.
3. O não atendimento à convocação ou a não contratação 

dentro do prazo estipulado ou a manifestação por escrito de 
desistência implicará a exclusão definitiva do candidato deste 
Concurso Público, sem qualquer alegação de direitos futuros.

XI - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
1. Quando da contratação, o candidato deverá entregar os 

documentos comprobatórios constantes no item 3. do Capítulo 
II – DAS INSCRIÇÕES.

2. A inexatidão e/ou irregularidades nos documentos, 
mesmo que verificadas a qualquer tempo, em especial por 
ocasião da contratação, acarretarão a nulidade da inscrição com 
todas as suas decorrências, sem prejuízo das demais medidas de 
ordem administrativa, cível ou criminal.

3. A aprovação e a classificação definitiva geram, para o 
candidato, apenas a expectativa de direito à contratação e à 
preferência na contratação.

4. O prazo de validade deste Concurso Público será de 01 
(um) ano, contado da data da sua homologação, podendo ser 
prorrogado por igual período, a critério da Administração.

4.1. A critério da Administração, os candidatos aprovados 
em Concurso Público de que trata este Edital, poderão ser 
aproveitados nas demais Unidades Universitárias do Câmpus de 
Botucatu, mediante prévia convocação.

5. Caberá ao Diretor Técnico Administrativo da Faculdade de 
Medicina a homologação deste Concurso Público.

6. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais atualiza-
ções ou retificações, enquanto não consumada a providência ou 
evento que lhes disser respeito, circunstância que será mencio-
nada em Edital ou Aviso a ser publicado no DOE.

7. A Faculdade de Medicina se exime das despesas decor-
rentes de viagens e estadas dos candidatos para comparecimen-
to a qualquer fase deste Concurso Público e de documentos/
objetos esquecidos ou danificados no local ou sala de prova.

8. A Faculdade de Medicina não emitirá Declaração de 
Aprovação no Concurso Público, sendo a própria publicação no 
DOE documento hábil para fins de comprovação da aprovação.

9. Todas as convocações, avisos e resultados oficiais, refe-
rentes à realização deste Concurso Público, serão publicados, 
oficialmente, no Diário Oficial do Estado – Poder Executivo – 
Seção I, com exceção do resultado da solicitação de redução do 
valor da taxa de inscrição, que será apenas divulgado no site 
http://www.inscricoes.fmb.unesp.br/concurso, sendo de inteira 
responsabilidade do candidato o seu acompanhamento, não 
podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento.

10. Toda menção a horário neste Edital e em outros atos 
dele decorrentes terá como referência o horário oficial de 
Brasília.

11. Os questionamentos relativos a casos omissos ou duvi-
dosos serão julgados pela Faculdade de Medicina.

12. Sem prejuízo das sanções criminais cabíveis, a qualquer 
tempo, a Faculdade de Medicina poderá anular a inscrição, prova 
ou contratação do candidato, verificadas falsidades de declara-
ção ou irregularidade no Certame.

13. O candidato será considerado desistente e excluído do 
Concurso Público quando não comparecer às convocações nas 
datas estabelecidas ou manifestar sua desistência por escrito.

INFORMAÇÕES
Faculdade de Medicina - Câmpus de Botucatu
Seção Técnica de Desenvolvimento e Administração de 

Recursos Humanos
Av. Prof. Mário Rubens Guimarães Montenegro, s/n - Prédio 

da Administração da Faculdade de Medicina
Botucatu/SP - CEP 18618687
Atendimento somente no e-mail rh.fmb@unesp.br ou em 

dias úteis das 8 ás 11:30 e das 13:30 às 18:00
ANEXO I – DAS ATRIBUIÇÕES
MÉDICO (Área: Saúde Pública, Sanitarista, Medicina Preven-

tiva e Social, Medicina de Família e Comunidade)
Atendimento médico em nível ambulatorial e hospitalar. 

Avaliar clínica e laboratorialmente os pacientes. Estabelecer e 
emitir diagnósticos, prescrever medicamentos ou outras formas 
de tratamento e acompanhar os pacientes. Propor medidas de 
promoção e prevenção de saúde. Trabalhar conjuntamente com 
outros profissionais, coordenar programas e serviços de saúde, 
inclusive Saúde do Trabalhador e Qualidade de Vida. Realizar 
perícias, juntas, auditorias e sindicâncias médicas. Emitir laudos 
e pareceres técnicos. Prestar assessoria e supervisão a outros 
profissionais. Planejar, desenvolver e acompanhar treinamentos, 
palestras e eventos na área da saúde. Desempenhar outras 
atividades correlatas e afins.

ANEXO II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Língua Portuguesa
Leitura e interpretação de diversos tipos de textos (literários 

e não literários). Sinônimos e antônimos. Sentido próprio e 
figurado das palavras. Pontuação. Classes de palavras: substan-
tivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e 
conjunção: emprego e sentido que imprimem às relações que 
estabelecem. Concordância verbal e nominal. Regência verbal e 
nominal. Colocação pronominal. Crase.

Matemática
Operações com números reais. Mínimo múltiplo comum 

e máximo divisor comum. Razão e proporção. Porcentagem. 
Regra de três simples e composta. Média aritmética simples e 
ponderada. Juros simples e compostos. Equação do 1.º e 2.º 

local de provas, de candidato que estiver sem a máscara (Decre-
to Estadual nº 64.959, de 4 de maio de 2020);

b.1) poderá ser dispensado de utilizar a máscara o can-
didato com transtorno do espectro autista, com deficiência 
intelectual, com deficiência sensorial ou com quaisquer outras 
deficiências que o impeça de fazer o uso adequado de máscara 
de proteção facial, desde que apresente declaração médica 
específica, no dia da realização da respectiva prova;

c) dirigir-se imediatamente à sua respectiva sala de prova. 
Será proibida a permanência de candidatos e de

outras pessoas no saguão, área externa ou corredores do 
local de provas;

d) o candidato será responsável pelo acondicionamento e/
ou descarte de seu material de proteção pessoal

utilizado (máscaras, luvas etc), seguindo as recomendações 
dos órgãos de saúde. Não será permitido o descarte desse 
material no local de provas.

2.4.1. Recomenda-se, ainda, que o candidato:
a) leve máscaras adicionais, de acordo com o período de 

duração de sua prova, considerando as recomendações dos 
órgãos de saúde;

b) leve álcool em gel a 70% para uso pessoal;
c) leve garrafa ou utensílio para acondicionamento de água 

(à vista de que os bebedouros somente poderão ser acionados 
para enchimento dessa(e) garrafa/utensílio).

2.4.2. Se houver dúvida em relação à fisionomia/identidade 
do candidato no momento da identificação, poderá ser exigida a 
retirada da máscara, mantido o distanciamento recomendado, e 
sua imediata recolocação após a identificação, podendo, ainda, 
ser exigido o exame da máscara e/ou máscara reserva.

2.4.3. Durante a realização da prova, também poderá ser 
exigida a retirada da máscara, conforme o procedimento des-
crito no item 2.4.2.

3. Não será admitido na sala ou no local de prova o 
candidato que se apresentar após o horário estabelecido para 
o seu início.

4. Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo 
alegado para justificar o atraso ou a ausência do candidato, 
nem aplicação da prova fora do local, sala, turma, data e horário 
preestabelecidos.

5. O candidato não poderá ausentar-se da sala ou local de 
prova sem o acompanhamento de um fiscal.

6. Em caso de necessidade de amamentação durante a 
prova, a candidata deverá levar um acompanhante, maior de 
idade, devidamente documentado, que ficará em local reservado 
para tal finalidade e será responsável pela guarda da criança. O 
acompanhante deverá comparecer e permanecer no local dessa 
prova fazendo uso de máscara de proteção facial, com cobertura 
total de nariz e boca, devendo cumprir as regras relativas à pre-
venção do contágio do COVID-19. Não será permitida a entrada, 
nem a permanência no local de provas, de acompanhante que 
estiver sem a máscara (Decreto Estadual nº 64.959, de 4 de 
maio de 2020).

6.1. A comprovação da idade do acompanhante será dada 
mediante apresentação, ao Coordenador do prédio de aplicação 
da prova objetiva, de um dos documentos elencados na alínea 
“b”, do item 2., deste Edital. O acompanhante também deverá 
observar e cumprir as normas deste Edital relativas às proibições 
e impedimentos a que estão submetidos os candidatos.

6.2. A Faculdade de Medicina não se responsabiliza pela 
criança no caso de a candidata não levar o acompanhante, 
podendo, inclusive, ocasionar a sua eliminação deste Concurso 
Público.

6.3. No momento da amamentação, a candidata deverá ser 
acompanhada por uma fiscal, sem a presença do responsável 
pela guarda da criança.

6.4. Não haverá compensação do tempo de amamentação 
à duração da prova da candidata.

7. Excetuada a situação prevista no item 6. deste Capítulo, 
não será permitida a permanência de qualquer acompanhante 
nas dependências do local de realização da prova, podendo 
ocasionar inclusive a não participação do candidato no Con-
curso Público.

8. Não haverá prorrogação do tempo previsto para a aplica-
ção da prova em virtude de afastamento, por qualquer motivo, 
de candidato da sala ou local de prova.

9. São de responsabilidade do candidato, inclusive no que 
diz respeito aos seus dados pessoais, a verificação e a conferên-
cia do material entregue, para a realização da prova.

10. Durante a prova, não serão permitidas qualquer espécie 
de consulta a códigos, livros, manuais, impressos, anotações e/
ou outro tipo de pesquisa, utilização de outro material não for-
necidos e uso de telefone celular, protetor auricular, boné, gorro, 
chapéu e óculos de sol.

10.1. O telefone celular deverá permanecer desligado 
durante todo o tempo em que o candidato permanecer no local 
de realização da prova.

11. Será excluído do Concurso o candidato que:
a) apresentar-se fora de local, sala, turma, data e/ou do 

horário estabelecidos no Edital de Convocação;
b) não apresentar o documento de identificação conforme 

o previsto na alínea “b” do item 2. deste Capítulo ou se estiver 
sem máscara (conforme disposto na alínea “c”, do item 2., 
deste Edital);

c) ausentar-se, durante o processo, da sala ou do local de 
prova sem o acompanhamento de um fiscal;

d) estiver portando, em quaisquer das dependências do 
prédio de aplicação da prova: calculadora e relógio com cal-
culadora, agenda eletrônica ou similar, aparelhos sonoros, BIP, 
pager, walkman, gravador e/ou qualquer outro tipo de receptor e 
emissor de mensagens, bem como com o celular ligado;

e) for surpreendido em comunicação com outro candidato 
ou terceiros, verbalmente ou por escrito, bem como fazendo uso 
de material não permitido para a realização da prova;

f) lançar meios ilícitos para a realização da prova;
g) não devolver ao fiscal qualquer material de aplicação 

da prova.
h) estiver portando armas de qualquer espécie, ainda que 

possua o respectivo porte ou autorização;
i) durante o processo, não atender a quaisquer das disposi-

ções estabelecidas neste Edital;
j) agir com incorreção ou descortesia para com qualquer 

membro da equipe encarregada da aplicação das provas;
k) retirar-se do local da prova objetiva antes de decorrido 

o tempo mínimo de 60 minutos de permanência, a contar do 
efetivo início da prova, sem autorização expressa do responsável 
por essa aplicação;

l) comparecer e/ou permanecer no local de provas sem o 
uso de máscara de proteção facial, com cobertura total de nariz 
e boca, conforme previsto na alínea “c”, do item 2., deste Capí-
tulo, e/ou aquele não atender às regras e orientações relativas 
ao distanciamento e à prevenção do contágio do COVID-19;

m) se recusar a retirar a máscara para o procedimento de 
identificação, conforme estabelecido nos itens 2.4.2. e 2.4.3. 
deste Edital.

VI - DO JULGAMENTO DAS PROVAS E HABILITAÇÃO
1. A prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, 

será avaliada na escala de 0 a 100 pontos.
2. A prova de títulos, de caráter classificatório, será avaliada 

na escala de 0 a 10 pontos (pontuação máxima).
VII - DA PONTUAÇÃO FINAL
1. A pontuação final do candidato será a nota obtida na 

prova objetiva somada à nota obtida na prova de títulos.
2. Os candidatos habilitados serão classificados por ordem 

decrescente da pontuação final.

12. O candidato com deficiência que não realizar a inscrição 
conforme disposto neste Capítulo, não poderá interpor recurso 
em favor de sua condição, seja qual for o motivo alegado.

13. A divulgação da relação de deferimentos e de indefe-
rimentos relativos à solicitação para concorrer como candidato 
com deficiência, à solicitação de prova especial e à solicitação 
de condição especial será publicada no Diário Oficial do Estado 
– DOE – Poder Executivo – Seção I, e disponibilizada, como 
subsídio, no site http://www.inscricoes.fmb.unesp.br/concurso 
não podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento.

13.1. O candidato que tenha tido indeferida a solicitação 
de inscrição para concorrer pessoa com deficiência e/ou a 
solicitação de prova especial e/ou a solicitação de condição 
especial, poderá interpor recurso, conforme dispõe o Capítulo 
XII – DOS RECURSOS.

13.2. O candidato que não interpuser recurso no prazo 
mencionado neste Edital será responsável pelas consequências 
advindas de sua omissão.

13.3. A relação definitiva de candidatos que tiveram defe-
ridas ou indeferidas a solicitação de inscrição para concorrer 
pessoa com deficiência e/ou a solicitação de prova especial e/
ou a solicitação de condição especial, será publicada no Diário 
Oficial do Estado – DOE – Poder Executivo – Seção I, e disponibi-
lizada, como subsídio, no site http://www.inscricoes.fmb.unesp.
br/concurso, não podendo ser alegada qualquer espécie de 
desconhecimento. Após esta publicação fica proibida qualquer 
inclusão ou exclusão de candidato com deficiência da lista de 
candidatos que concorrerão como pessoas com deficiência e/ou 
de concessão de prova especial.

14. O candidato com deficiência classificado, além de 
figurar na Lista Prévia de Classificação Geral, terá seu nome 
constante da Lista Prévia de Classificação Especial – Pessoas 
com Deficiência.

15. O candidato inscrito como pessoa com deficiência que 
atender ao disposto nos itens 6. até 7., deste Capítulo, se clas-
sificado, será convocado para perícia médica, na cidade de São 
Paulo, em órgão competente do Estado, em época oportuna, a 
fim de verificar a configuração e a compatibilidade da defici-
ência com o exercício das atribuições da função objeto deste 
Concurso Público, nos termos do artigo 3º da Lei Complementar 
Estadual nº 683/92.

15.1. A divulgação do resultado da perícia dar-se-á por 
publicação no Diário Oficial do Estado – DOE – Poder Execu-
tivo – Seção I, não podendo ser alegada qualquer espécie de 
desconhecimento.

15.2. Quando a perícia concluir pela inaptidão do candidato, 
este poderá requerer junta médica para nova inspeção, da qual 
poderá participar profissional por ele indicado.

15.2.1. O prazo para este requerimento, de que trata o item 
15.2., deste Capítulo, é de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir 
da data da divulgação do resultado do respectivo exame.

15.2.2. O requerimento de junta médica deverá ser enviado 
no e-mail rh.fmb@unesp.br e posteriormente protocolado na 
Faculdade de Medicina– Câmpus de Botucatu.

15.2.3. A junta médica deverá apresentar conclusão no 
prazo de 5 (cinco) dias, contados da data da realização do 
exame.

15.2.4. Não caberá qualquer recurso da decisão proferida 
pela junta médica, nos termos da Lei Complementar Estadual 
nº 683/92.

15.3. Findo o prazo estabelecido no subitem 15.2.3. deste 
Capítulo, serão divulgadas as Listas de Classificação Definitiva 
Geral e Especial.

15.3.1. Será excluído da Lista Especial, o candidato que não 
tiver configurada a deficiência declarada, passando a figurar 
apenas na Lista Geral.

15.3.2. Serão excluídos deste Concurso Público o candidato 
que não comparecer à perícia médica e/ou aquele que tiver defi-
ciência considerada incompatível com as atribuições da função 
objeto deste Concurso Público, mesmo que submetidos e/ou 
aprovados em todas etapas deste Concurso.

15.3.3. Não ocorrendo inscrição ou aprovação de candi-
datos com deficiência, neste Concurso Público, será elaborada 
somente a Lista Geral de Classificação Definitiva.

16. O percentual de vagas definidas no item 3. deste Capí-
tulo, que não for provido por inexistência ou reprovação de can-
didatos com deficiência, na perícia médica ou no Concurso, será 
preenchido pelos demais candidatos, com estrita observância à 
ordem classificatória, em consonância com o disposto no § 2º, 
do artigo 2º, do Decreto Estadual nº 59.591/13.

17. A não observância, pelo candidato, de quaisquer das 
disposições deste Capítulo, implicará a perda do direito a ser 
admitido/contratado para as vagas reservadas aos candidatos 
com deficiência.

18. Após o ingresso do candidato com deficiência, essa 
condição não poderá ser arguida para justificar a concessão de 
readaptação da função objeto deste Concurso Público, licença 
por motivo de saúde e de aposentadoria por invalidez.

19. Os documentos encaminhados fora da forma e dos pra-
zos estipulados neste Capítulo não serão conhecidos.

V - DA PRESTAÇÃO DA PROVA
1. A convocação para a realização das provas deverá ser 

acompanhada pelo candidato por meio de Edital de Convoca-
ção a ser publicado no Diário Oficial do Estado – DOE – Poder 
Executivo – Seção I, e disponibilizado, como subsídio, no site 
http://www.inscricoes.fmb.unesp.br/concurso, não podendo ser 
alegada qualquer espécie de desconhecimento.

2. Os candidatos deverão comparecer para a prova no local 
especificado no Edital de Convocação da Faculdade de Medicina, 
previsto no item 1 deste Capítulo, 30 minutos antes da hora 
marcada, munidos de:

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

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

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

2.1. Somente será admitido na sala ou local de prova o 
candidato que apresentar um dos documentos discriminados 
na alínea “b” do item 2. deste Capítulo e desde que permita, 
com clareza, a sua identificação e se estiver usando máscara de 
proteção facial, com cobertura total de nariz e boca, nos moldes 
indicados na alínea “c”, do item 2., deste Capítulo.

2.2. O candidato que não apresentar o documento, con-
forme a alínea “b” do item 2. deste Capítulo, ou aquele que 
estiver sem máscara (conforme disposto na alínea “c”, do item 
2., deste Capítulo, não fará a prova, sendo considerado ausente 
e eliminado do Concurso.

2.3. Não serão aceitos protocolo, cópia dos documentos 
citados, ainda que autenticada, boletim de ocorrência ou quais-
quer outros documentos não constantes deste Edital, inclusive 
carteira funcional de ordem pública ou privada.

2.4. Considerando as recomendações e medidas dos centros 
e departamentos governamentais do Estado de São Paulo, com 
vistas à prevenção do contágio e ao combate do novo Coronaví-
rus (COVID-19), serão observados os cuidados de distanciamen-
to social e higienização relativos à prevenção do contágio do 
COVID-19, devendo o candidato:

a) se estiver com sintomas de COVID-19 ou se teve contato 
com alguém doente ou com suspeita de COVID-19, não compa-
recer ao local de provas;

b) comparecer e permanecer no local de provas fazendo 
uso de máscara de proteção facial, com cobertura total de nariz 
e boca. Não será permitida a entrada, nem a permanência, no 
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ao ano letivo de 2021, em 12 horas semanais de trabalho, sob 
o regime jurídico da CLT e legislação complementar, na área 
Zootecnia, subárea de conhecimento Nutrição e Alimentação 
Animal e Produção Animal e no conjunto de disciplinas Nutrição 
e Alimentação de Ruminantes, Zootecnia III (Bovinos e Buba-
linos), Nutrição Animal, Processamento de Rações, junto ao 
Departamento de Zootecnia, a enviar os documentos compro-
batórios das condições exigidas no item 3 de forma digitalizada 
ao email rh.fcav@unesp.br, no prazo de 5 dias úteis contados da 
publicação deste edital:

1 - Fotocópia da Cédula de Identidade;
2 - Fotocópia da Certidão de Nascimento/Casamento;
3 - Fotocópia do Título de Eleitor e documento que compro-

ve estar em dia com as obrigações eleitorais;
4 - Fotocópia dos cartões de inscrições no PIS/PASEP e CPF 

regularizado;
5 - Fotocópia do comprovante de ser graduada em curso 

superior que tenham, no mínimo, título de Doutor;
6 - Declaração de Bens e Valores que compõem seu patri-

mônio privado;
7 - Declaração de bons antecedentes;
8 - Declaração se exerce ou não outro cargo/função pública 

(Federal, Estadual, Municipal);
9 - 3 fotos recentes (com ou sem data);
10 - Carteira de Trabalho e Previdência Social.
11- Comprovante de Vacinação COVID19.
Caso a candidata não atenda o prazo acima estabelecido, 

bem como a recusa à contratação, ou, consultada e contratada, 
deixar de entrar em exercício, terá exaurido os seus direitos 
decorrentes da habilitação no Concurso.

SEGUE: CLASSIFICAÇÃO – NOME – RG.
2° - Juliana Duarte Messana – 29.618.068-3

CAMPUS DE MARÍLIA

Faculdade de Filosofia e Ciências
 CAMPUS DE MARÍLIA
Faculdade de Filosofia e Ciências
EDITAL Nº 214/2021-STDARH-RESULTADO FINAL
A Diretora da Faculdade de Filosofia e Ciências da UNESP 

– Campus de Marília, por meio da área de Recursos Humanos, 
torna público o resultado final do concurso público de Provas 
e Títulos para contratação de 01 PROFESSOR SUBSTITUTO, por 
prazo determinado, em caráter emergencial para atender excep-
cional interesse público, no período letivo de 2021, e pelo prazo 
máximo de 05 meses, em 12 horas semanais de trabalho, sob o 
regime jurídico da CLT e legislação complementar, na disciplina: 
Clínica Geral, Estágio Supervisionado Em Terapia Ocupacional 
No Programa de Saúde da Família, junto ao Departamento de 
Fisioterapia e Terapia Ocupacional da Faculdade de Filosofia e 
Ciências do Câmpus de Marília, conforme segue:

CANDIDATOS INABILITADOS:
RG402947897
EXAMINADOR / ANÁLISE CURRICULAR (P.1) / DIDÁTICA 

(P.2) / MÉDIA PONDERADA
DRª. AILA NARENE DAHWACHE CRIADO ROCHA / 2,75 / 

0,00 / 0,92
DRª. ANDRÉA RIZZO DOS SANTOS / 2,75 / 0,00 / 0,92
DRª. CRISTIANE PAIVA ALVES / 2,75 / 0,00 / 0,92
MÉDIA FINAL / CLASSIFICAÇÃO: 0,92
Caberá recurso à Congregação no prazo de 05 (cinco) dias 

úteis a contar desta publicação. (Processo nº 723/2021-CM)

CAMPUS DE PRESIDENTE PRUDENTE

Faculdade de Ciências e Tecnologia
 CAMPUS DE PRESIDENTE PRUDENTE
FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA
CONCURSO PÚBLICO 15/2021
EDITAL Nº 122/2021 – CONVOCAÇÃO PARA PROVAS
O Diretor da Faculdade de Ciências e Tecnologia da UNESP 

- Campus de Presidente Prudente CONVOCA o candidato abaixo 
relacionado, inscrito no 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 segundo semestre letivo 
de 2021, pelo prazo de 05 meses, em 12 horas semanais de tra-
balho, sob o regime jurídico da CLT e legislação complementar, 
na área: OUTROS (CNPq), subárea de conhecimento: Engenharia 
de Agrimensura e/ou Engenharia Cartográfica e no conjunto das 
disciplinas “DESENHO TOPOGRÁFICO; TOPOGRAFIA II”, junto ao 
Departamento de Cartografia (edital 108/2021), para as provas 
que serão realizadas nos dias 03 e 04 de novembro de 2021, por 
videoconferência, através do Google Meet, com apresentação ao 
concurso, no seguinte dia, horário e local:

DIA: 03-11-2021 - HORÁRIO: 08:00 horas
LOCAL: Sala de videoconferência do Google Meet, através 

de link a ser encaminhado por e-mail pela Comissão Exami-
nadora.

CANDIDATO / RG
VITOR SILVA DE ARAÚJO – RG. 48.523.431-2 SP
O não comparecimento do candidato, no dia, horário e 

local acima determinados para apresentação, será considerado 
desistência.

(Processo FCT-822/2021)

CAMPUS DE RIO CLARO

Instituto de Biociências
 EDITAL Nº 155/2021-IB/STDARH – CONVOCAÇÃO
O Diretor do Instituto de Biociências do Campus de Rio 

Claro - UNESP, CONVOCA a candidata abaixo relacionada, 
habilitada no Concurso Público para contratação emergencial 
de Professor Substituto para o 2º semestre letivo de 2021, em 
12 horas semanais de trabalho, sob o regime jurídico da CLT 
e Legislação Complementar, a comparecer, no prazo de 5 dias 
úteis, contados a partir da publicação deste Edital, junto à 
Seção Técnica de Desenvolvimento e Administração de Recursos 
Humanos desta Unidade, sito na Avenida 24-A, 1515 - Bela Vista, 
Rio Claro - SP, para anuência à contratação e apresentação dos 
documentos. O não comparecimento da candidata no prazo 
acima estabelecido, bem como a recusa à contratação ou, se 
consultada e contratada deixar de entrar em exercício, terá 
exaurido os direitos decorrentes de sua habilitação no Concurso.

DEPARTAMENTO - NAS DISCIPLINAS - CLASSIFICAÇÃO - 
NOME - RG - PROC.-IB/CRC:

Biodiversidade - Comportamento Animal e Fundamentos de 
Etologia – 2o lugar – GISELA BARBOSA SOBRAL DE OLIVEIRA - 
RG 20.248.626-2 – 138/2021.

Instituto de Geociências e Ciências Exatas
 Edital de Convocação 219/2021-STDARH/IGCE/CRC
O Diretor da Divisão Técnica Administrativa do Instituto de 

Geociências e Ciências Exatas do Campus de Rio Claro-UNESP, 
convoca o candidato abaixo relacionado, habilitado no Con-
curso Público para contratação de 1 (um) Professor Substituto, 
por prazo determinado, em caráter emergencial para atender 
excepcional interesse público, no período relativo ao segundo 
semestre letivo de 2021, e pelo prazo máximo de 5 meses, em 
12 horas semanais de trabalho, sob o Regime Jurídico da CLT e 
legislação complementar, junto ao Departamento de Geologia, 
no conjunto de disciplinas: Geologia; Metodologia Científica, 
para comparecer no prazo de 5 dias úteis, contados da data da 
publicação deste Edital, na Seção Técnica de Desenvolvimento 
e Adm. de Rec. Humanos, sita na avenida 24-A nº 1515, bairro 
Bela Vista, Rio Claro – SP, para anuência à contratação, munido 
dos originais e fotocópias dos seguintes documentos: 1- Cédula 
de Identidade; 2- Certidão de Nascimento ou Casamento; 3- 
Título de Eleitor e prova de estar em dia com as obrigações elei-
torais; 4- CPF; 5- Comprovante de graduação em curso superior 

DA ADMISSÃO E DA DISPENSA
21. A admissão de docente, em caráter temporário, far-se-á 

no padrão inicial da função de Docente de Ensino Médio I ou II 
(DEM-I ou DEM-II), considerando-se, para tanto, a titulação do 
candidato, ou seja, Docente de Ensino Médio II (DEM-II) para 
os portadores de Licenciatura plena ou programa especial de 
formação na área objeto do concurso e no correspondente com-
ponente curricular e Docente de Ensino Médio I (DEM-I) para as 
demais situações previstas no inciso II, subitem 3.7. do item 3, e 
por prazo nunca inferior a 15 dias.

22. A admissão de docente, em caráter temporário, somente 
será permitida nas seguintes hipóteses previstas no art. 5° da 
Port. UNESP 623/2002:

22.1. licença-prêmio, licença-saúde, licença-gestante, licen-
ça-adoção e outros afastamentos previstos em lei, excetuando-
-se férias, observado o disposto no artigo 70 do Estatuto do 
Magistério de 2° Grau da UNESP;

22.2. vacância de função no decorrer do ano letivo;
22.3. aulas livres, cujo número não justifique a composição 

de uma jornada;
22.4. em substituição a docente designado para outras fun-

ções previstas no Estatuto do Magistério de 2° Grau da UNESP;
22.5. até o final do ano letivo, para aulas remanescentes da 

redistribuição de aulas.
23. A admissão obedecerá, a rigorosa ordem de classifica-

ção da listagem homologada, de conformidade com o disposto 
no item 18.

24. Por ocasião da admissão, deverão ser comprovadas, 
mediante entrega dos devidos documentos:

a) ter, na data da admissão, os requisitos exigidos para a 
função, previsto na inscrição;

b) outras exigências que a FCAV julgar necessárias.
25. O candidato aprovado e admitido, deverá prestar ser-

viços dentro do horário estabelecido pela Direção do Colégio 
Técnico Agrícola “José Bonifácio”, podendo ser diurno e/ou 
noturno, em dias de semana, sábados, domingos e feriados, 
obedecida a carga horária semanal de trabalho.

26. Conforme artigo 6º da Port. UNESP 623/2002, o docente 
admitido em caráter temporário será dispensado pela adminis-
tração, nas seguintes situações:

26.1. ao término do período letivo;
26.2. findo o prazo para o qual foi admitido;
26.3. com o provimento de função em caráter permanente, 

mediante concurso público;
26.4. antes do término do prazo previsto, desde que seu 

desempenho não seja satisfatório.
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
27. Os candidatos poderão apresentar pedido de revisão 

da nota atribuída à Prova de Conhecimentos Específicos e da 
Classificação Final, no prazo de 3 dias úteis contados da data 
da publicação do resultado, através de requerimento dirigido ao 
Diretor do Colégio Técnico Agrícola “José Bonifácio” e protoco-
lado na Seção Técnica de Comunicações da FCAV - Câmpus de 
Jaboticabal – UNESP, situada à Via de Acesso Prof. Paulo Donato 
Castellane, s/nº, Zona Rural, em Jaboticabal – SP.

28. Serão indeferidos os pedidos de revisão interpostos que 
não atenderem aos prazos estabelecidos.

29. Será publicada no DOE, lista de classificação final dos 
candidatos habilitados.

30. O resultado do Processo Seletivo será homologado pelo 
Diretor da FCAV – Câmpus de Jaboticabal – UNESP e será publi-
cado no DOE, no mínimo, após o prazo de 3 dias úteis, contados 
da data da publicação da lista de classificação final.

31. A aprovação no Processo Seletivo não assegura direito 
de ingresso automático no quadro docente do Colégio Técnico 
Agrícola “José Bonifácio”, mas sim a mera expectativa de nele 
ser admitido, em caráter temporário, nas vagas existentes e as 
que possam surgir durante o ano letivo de 2022.

32. A partir da data da homologação do Processo Seletivo, 
os candidatos aprovados serão convocados por meio de edital 
publicado no DOE, obedecendo à rigorosa ordem de classifica-
ção final.

33. O candidato que não atender a convocação, recusar 
a admissão, não entregar a documentação para formalizar o 
processo de admissão, ou convocado e admitido, deixar de 
entrar em exercício, terá exaurido os direitos decorrentes da sua 
habilitação no Processo Seletivo.

34. O candidato a ser admitido em caráter temporário, 
não poderá declinar de parte das horas/aula, quando da sua 
atribuição.

35. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar, 
pelo DOE, as publicações de todos os Editais referentes a este 
Processo Seletivo.

36. Os casos omissos serão resolvidos pelo Diretor da FCAV 
– Câmpus de Jaboticabal – UNESP.

37. O prazo de validade do Processo Seletivo será até o dia 
31-12-2022, podendo ser prorrogado até 31-12-2023, a critério 
da Administração.

38. A inscrição pressupõe o inteiro conhecimento das regras 
contidas neste Edital e demais atos e normas regulamentares, 
implicando na tácita aceitação das normas e condições aqui 
estabelecidas, sobre as quais o candidato não poderá alegar 
desconhecimento.

(Proc. 1571/21-FCAV).
 Edital 126/2021-FCAV
Comunicado – Recurso impetrado
A CONGREGAÇÃO, na reunião extraordinária realizada 

dia 27/10/2021, indeferiu, por unanimidade de votos, o recurso 
impetrado pelo candidato LEANDRO LEAL DE FREITAS, RG. 
42.628.932-8, no Concurso Público de provas e títulos para con-
tratação de 1 (um) Professor Substituto, por prazo determinado, 
em caráter emergencial para atender excepcional interesse 
público, no período relativo ao 2º semestre letivo de 2021 e, pelo 
prazo máximo de 05 meses, em 12 horas semanais de trabalho, 
sob o regime jurídico da C.L.T. e Legislação Complementar, 
na área de Educação, subárea de conhecimento Fundamentos 
da Educação e no conjunto de disciplinas ‘Fundamentos da 
Educação; Política Educacional; Estágio Supervisionado em 
Organização e Cotidiano Escolar”, junto ao Departamento de 
Economia, Administração e Educação da FCAV-Unesp, Câmpus 
de Jaboticabal, face às justificativas emitida pela Banca Exami-
nadora do concurso.

(Processo nº 1234/2021-FCAV)
 Edital 126/2021-FCAV
Homologação
A CONGREGAÇÃO, na reunião extraordinária realizada 

dia 27/10/2021, homologou o resultado final do Concurso 
Público de provas e títulos para contratação de 1 (um) Professor 
Substituto, por prazo determinado, em caráter emergencial para 
atender excepcional interesse público, no período relativo ao 2º 
semestre letivo de 2021 e, pelo prazo máximo de 05 meses, em 
12 horas semanais de trabalho, sob o regime jurídico da C.L.T. 
e Legislação Complementar na área de Educação, subárea de 
conhecimento Fundamentos da Educação e no conjunto de 
disciplinas ‘Fundamentos da Educação; Política Educacional; 
Estágio Supervisionado em Organização e Cotidiano Escolar”, 
junto ao Departamento de Economia, Administração e Educação 
da FCAV-Unesp, Câmpus de Jaboticabal, realizado nos dias 07 
e 08-10-2021.

O resultado final do concurso foi publicado no Diário Oficial 
do Estado de 14 de outubro de 2021, Seção I, página 217.

(Processo nº 1234/2021-FCAV)
 EDITAL 165/2021-FCAV. – CONVOCAÇÃO
O Diretor da FCAV - Câmpus de Jaboticabal - UNESP, con-

voca a candidata abaixo relacionada, habilitada em concurso 
público de Provas e Títulos para contratação de 01 PROFESSOR 
SUBSTITUTO, por prazo determinado, em caráter emergencial, 
para atender excepcional interesse público, no período relativo 

c) Educação Física - 29/11/2021 das 15h15min às 17h15min.
d) Estudos em Filosofia e Ciências Sociais; História - 

30/11/2021 das 13 às 15 horas.
e) Geografia - 30/11/2021 das 15h15min às 17h15min.
f) Física - 30/11/2021 das 13 às 15 horas.
g) Espanhol - 01/12/2021 das 13 às 15 horas.
h) Língua Estrangeira Moderna (Inglês); Inglês - 01/12/2021 

das 15h15min às 17h15min.
i) Língua Portuguesa e Literatura; Língua Portuguesa e 

Literatura Brasileira; Redação e Gramática Contextualizada - 
02/12/2021 das 13 às 15 horas.

j) Matemática; Matemática Básica; Estatística Experimental 
- 01/12/2021 das 13 às 15 horas.

k) Música; Prática Instrumental e Teoria Musical - 
01/12/2021 das 13 às 15 horas.

l) Química - 01/12/2021 das 15h15min às 17h15min.
Educação Profissional de Nível Técnico (Técnico em Agrope-

cuária e Técnico em Informática)
Áreas:
a) Agricultura - 29/11/2021 – das 8 às 10 horas.
b) Engenharia Agrícola - 29/11/2021 – das 10h15min às 

12h15min.
c) Gestão - 30/11/2021 – das 8 às 10 horas
d) Informática - 30/11/2021 – das 8 às 10 horas
e) Sanidade Animal - 01/12/2021 – das 10h15min às 

12h15min.
f) Segurança do Trabalho - 01/12/2021 – das 10h15min às 

12h15min.
g) Tecnologia de Produtos Agropecuários - 02/12/2021 – das 

8 às 10 horas
h) Zootecnia de Não Ruminantes - 02/12/2021 – das 8 às 

10 horas
i) Zootecnia de Ruminantes - 02/12/2021 – das 10h15min 

às 12h15min
11. Os candidatos deverão comparecer ao local da prova, 30 

minutos antes da hora marcada, munidos de:
a) caneta azul ou preta, lápis preto e borracha macia;
b) documento original de identidade ou equivalente;
c) máscara de proteção facial, com cobertura total de nariz 

e boca, para uso pessoal.
12. Somente será admitido na sala ou local de prova o 

candidato que apresentar documento original de identidade 
ou equivalente e desde que permita, com clareza, a sua iden-
tificação e se estiver usando máscara de proteção facial, com 
cobertura total de nariz e boca.

12.1. O candidato que não apresentar o documento, 
conforme a alínea “b” do item 11., ou aquele que estiver sem 
máscara (conforme disposto na alínea “c”, do item 11. deste 
Edital, não fará a prova, sendo considerado ausente e eliminado 
do Concurso.

13. Considerando as recomendações e medidas dos centros 
e departamentos governamentais do Estado de São Paulo, com 
vistas à prevenção do contágio e ao combate do novo Coronaví-
rus (COVID-19), serão observados os cuidados de distanciamen-
to social e higienização relativos à prevenção do contágio do 
COVID-19, devendo o candidato:

a) se estiver com sintomas de COVID-19 ou se teve contato 
com alguém doente ou com suspeita de COVID-19, não compa-
recer ao local de provas;

b) comparecer e permanecer no local de provas fazendo 
uso de máscara de proteção facial, com cobertura total de nariz 
e boca. Não será permitida a entrada, nem a permanência, no 
local de provas, de candidato que estiver sem a máscara (Decre-
to Estadual nº 64.959, de 4 de maio de 2020);

b.1) poderá ser dispensado de utilizar a máscara o can-
didato com transtorno do espectro autista, com deficiência 
intelectual, com deficiência sensorial ou com quaisquer outras 
deficiências que o impeça de fazer o uso adequado de máscara 
de proteção facial, desde que apresente declaração médica 
específica, no dia da realização da respectiva prova;

c) dirigir-se imediatamente à sua respectiva sala de prova. 
Será proibida a permanência de candidatos e de outras pessoas 
no saguão, área externa ou corredores do local de provas;

d) o candidato será responsável pelo acondicionamento 
e/ou descarte de seu material de proteção pessoal utilizado 
(máscaras, luvas etc), seguindo as recomendações dos órgãos 
de saúde. Não será permitido o descarte desse material no local 
de provas.

13.1. Recomenda-se, ainda, que o candidato:
a) leve máscaras adicionais, de acordo com o período de 

duração de sua prova, considerando as recomendações dos 
órgãos de saúde;

b) leve álcool em gel a 70% para uso pessoal;
c) leve garrafa ou utensílio para acondicionamento de água 

(haja vista que os bebedouros somente poderão ser acionados 
para enchimento dessa(e) garrafa/utensílio).

13.2. Se houver dúvida em relação à fisionomia/identidade 
do candidato no momento da identificação, poderá ser exigida a 
retirada da máscara, mantido o distanciamento recomendado, e 
sua imediata recolocação após a identificação, podendo, ainda, 
ser exigido o exame da máscara e/ou máscara reserva.

13.3. Durante a realização da prova, também poderá ser 
exigida a retirada da máscara, conforme o procedimento des-
crito no item 13.2.

14. Durante a prova, não serão permitidas qualquer espécie 
de consulta a códigos, livros, manuais, impressos, anotações 
e/ou outro tipo de pesquisa, utilização de outro material não 
fornecido pela FCAV – Câmpus de Jaboticabal, e uso de telefone 
celular, protetor auricular, boné, gorro, chapéu e óculos de sol.

14.1. O telefone celular deverá permanecer desligado 
durante todo o tempo em que o candidato permanecer no local 
de realização da prova.

15. Será excluído do Concurso o candidato que:
a) apresentar-se fora de local, sala, turma, data e/ou do 

horário estabelecidos no Edital;
b) não apresentar o documento de identificação conforme 

o previsto na alínea “b” do item 11. ou se estiver sem máscara 
(conforme disposto na alínea “c”, do item 11., deste Edital);

c) comparecer e/ou permanecer no local de provas sem 
o uso de máscara de proteção facial, com cobertura total de 
nariz e boca, conforme previsto na alínea “c”, do item 11., e/ou 
aquele não atender às regras e orientações relativas ao distan-
ciamento e à prevenção do contágio do COVID-19;

d) se recusar a retirar a máscara para o procedimento de 
identificação, conforme estabelecido nos itens 13.2. e 13.3. 
deste Edital.

e) durante o processo, não atender a quaisquer das disposi-
ções estabelecidas neste Edital.

16. Não haverá segunda chamada para a prova, seja qual 
for o motivo alegado, importando a ausência do candidato na 
sua eliminação do Processo Seletivo.

DO JULGAMENTO DA PROVA
17. A prova será avaliada na escala de 0 a 10 pontos.
DA HABILITAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO E DESEMPATE
18. Serão considerados habilitados os candidatos que obti-

verem, no mínimo, nota igual ou superior a 5 pontos.
19. Os candidatos habilitados serão classificados de acor-

do com a nota obtida na Prova, independentemente de sua 
titulação.

20. Em caso de igualdade de classificação, terá preferência 
para admissão, sucessivamente, o candidato:-

a) com idade igual ou superior a 60 anos, nos termos da Lei 
Federal 10.741/03, entre si e frente aos demais, sendo que será 
dada preferência ao de idade mais elevada.

b) que tiver maior número de filhos;
c) casado;
d) mais idoso entre aqueles com idade inferior a 60 anos.

h) Língua Estrangeira Moderna (Inglês); Inglês.
i)Língua Portuguesa e Literatura; Língua Portuguesa e Lite-

ratura Brasileira; Redação e Gramática Contextualizada.
j) Matemática; Matemática Básica; Estatística Experimental.
k) Música; Prática Instrumental e Teoria Musical.
l) Química
Educação Profissional de Nível Técnico (Técnico em Agrope-

cuária e Técnico em Informática)
Áreas:
a) AGRICULTURA (disciplinas: Agricultura/Olericultura; Agri-

cultura e Olericultura; Culturas Anuais; Culturas Semi-Perenes 
e Perenes; Floricultura; Tratamento Fitossanitário; Agricultura e 
Técnicas Sustentáveis; Olericultura; Agricultura Orgânica; Cultu-
ras Anuais e Floricultura).

b) ENGENHARIA AGRÍCOLA (disciplinas: Construções e 
Instalações Rurais; Máquinas e Mecanização Agrícolas; Planialti-
metria/Agricultura de Precisão; Planimetria; Irrigação; Topografia 
e Agricultura de Precisão; Agrometeorologia e Irrigação).

c) GESTÃO (disciplinas: Empreendedorismo; Gestão 
Ambiental e Climatologia Agrícola; Gestão e Planejamento 
Agropecuário; Empreendedorismo e Gestão).

d) INFORMÁTICA (disciplinas: Informática Aplicada à Agro-
pecuária; Operação de Computadores e Sistemas Operacionais; 
Instalação e Manutenção de Computadores; Operação de 
Aplicativos; Aplicativos Gráficos; Banco de Dados; Lógica e 
Técnicas de Programação; Redes de Computadores; Análise e 
Projeto de Sistemas; Ambientação EaD; Informática e Técnicas 
de Comunicação).

e) SANIDADE ANIMAL (disciplina: Sanidade Animal e Enfer-
magem Veterinária).

f) SEGURANÇA DO TRABALHO (disciplina: Segurança do 
Trabalho).

g) TECNOLOGIA DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS (disci-
plinas: Tecnologia de Alimentos e Agroindústria; Tecnologia de 
Produtos Agropecuários; Agroindustrialização).

h) ZOOTECNIA DE NÃO RUMINANTES (disciplinas: Produção 
Animal I; Produção Animal II; Introdução à Zootecnia; Zootecnia 
I; Nutrição Animal; Equideocultura).

i) ZOOTECNIA DE RUMINANTES (disciplinas: Produção Ani-
mal III; Agrostologia e Forragicultura; Zootecnia II).

DO VENCIMENTO
1. O vencimento será fixado pelo total de horas/aula exce-

dentes a ser atribuída ao docente admitido, a saber:-
1.1. Docente de Ensino Médio II (DEM-II), padrão inicial 

11-A, cujo valor da hora aula é de R$ 21,64;
1.2. Docente de Ensino Médio I (DEM-I), padrão inicial 9-A, 

cujo valor da hora aula é de R$ 19,63.
DAS INSCRIÇÕES
2. As inscrições serão recebidas em dias úteis no período 

de 3 a 12-11-2021, no horário das 8 às 11horas e das 14 às 
16 horas, na Secretaria do Prédio I do Colégio Técnico Agrí-
cola “José Bonifácio” na Faculdade de Ciências Agrárias e 
Veterinárias do Câmpus de Jaboticabal - UNESP, situada à Via 
de Acesso Prof. Paulo Donato Castellane, s/nº, Zona Rural, em 
Jaboticabal – SP.

2.1. Atendidos os requisitos previstos neste Edital, o candi-
dato poderá se inscrever em um ou mais componentes curricula-
res ou grupos de componentes curriculares (Áreas).

2.1.1. O candidato que se inscrever nesta condição assumirá 
o risco de as provas serem realizadas na mesma data e horário, 
extinguindo os seus direitos quanto à(s) inscrição(ões) em que 
for(em) considerado(s) ausente(s).

2.1.2. O candidato que se inscrever por grupo de compo-
nentes curriculares dos Ensinos Profissionalizantes, deverão 
fazê-lo por Área, podendo ser admitido para ministrar uma ou 
mais disciplinas da respectiva Área.

DAS CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO
3. Para se inscrever, o candidato deverá preencher as condi-

ções para o exercício da função e entregar, na data da admissão, 
comprovação de:

3.1. Ser brasileiro;
3.2. Possuir 18 anos na data da admissão;
3.3. Quando do sexo masculino, possuir documento que 

comprove estar em dia com as obrigações militares;
3.4. Ser eleitor, possuindo documento que comprove estar 

em dia com as obrigações eleitorais;
3.5. Não registrar antecedentes criminais;
3.6. Estar com o CPF regularizado;
3.7. Possuir escolaridade correspondente, a saber:-
I - Docente de Ensino Médio II:-
a) Licenciados (Licenciatura plena ou Programa Especial 

de Formação Pedagógica) na área objeto do concurso ou no 
correspondente componente curricular;

II - Docente de Ensino Médio I:-
a) Graduação plena em curso superior na área profissional 

afim;
b) Graduação em curso superior de cujo currículo conste 

duração mínima de 160 horas em componentes curriculares 
afins à área pretendida;

c) Graduação em curso técnico de nível superior de curta 
duração relacionado com o componente curricular a atender;

d) Técnico de 2º Grau na área de atuação;
e) Matrícula regular em curso superior de graduação rela-

cionado com a habilitação profissional a atender e ter cursado, 
no mínimo, 160 horas em componentes curriculares afins à área 
pretendida.

3.8. Possuir registro no Conselho Regional correspondente, 
quando for o caso;

3.9. Ter aptidão física e mental para o exercício das atribui-
ções da função, comprovada em avaliação médica.

3.10. Outros documentos que a FCAV julgar necessários.
4. Para inscrever-se o candidato ou seu procurador deverá, 

no ato da inscrição:-
4.1. Apresentar-se munido de:-
. Original e cópia da Cédula de Identidade ou protocolo 

de solicitação;
. 2 fotos 3x4 iguais e recentes.
OBS: - O candidato, que apresentar o protocolo de solicita-

ção da Cédula de Identidade, deverá, no ato da admissão, estar 
de posse do documento definitivo.

5. A apresentação dos documentos comprobatórios das 
condições exigidas no item 3 será feita por ocasião da admissão.

6. A não apresentação dos documentos por ocasião da 
admissão, a inexatidão das afirmativas e/ou a irregularidade dos 
mesmos, implicarão em insubsistência da inscrição e de todos 
os atos decorrentes do Processo Seletivo, bem como na perda 
dos direitos consequentes, sem prejuízo das sanções penais 
aplicáveis à falsidade da declaração.

7. No caso de inscrição por procuração, devem ser apresen-
tados os documentos de mandato, de identidade do procurador 
e os relacionados no item 4.

8. Não serão recebidas inscrições por via postal; fac-símile; 
Internet, condicionais ou extemporâneas.

DA PROVA
9. O Processo Seletivo constará de uma Prova de Conheci-

mentos Específicos, Escrita e/ou Prática, de caráter eliminatório e 
classificatório, de conformidade com o programa a ser entregue 
no ato da inscrição.

DA EXECUÇÃO DA PROVA
10. A Prova de Conhecimentos Específicos Escrita e/ou Prá-

tica será realizada no Prédio I – Colégio Técnico Agrícola “José 
Bonifácio” da FCAV – Câmpus de Jaboticabal – UNESP, em dia e 
horário, conforme esquema abaixo:

DISCIPLINA/ÁREA – DATA – HORÁRIO
Ensino Médio:-
a) Artes; Teatro - 29/11/2021 das 13 às 15 horas.
b)Biologia; Ecologia; Experimentação Biológica e Ecologia 

Comportamental - 29/11/2021 das 15h15min às 17h15min.

www.pciconcursos.com.br


