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2) - O prazo de validade deste Processo Seletivo será de 
06 (seis) meses, podendo ser prorrogado por igual período.

3) - Em virtude do número de vagas, não se aplica ao 
presente Processo Seletivo de Pessoal os dispositivos da LC. 
683/92.

4) - A inscrição implicará no conhecimento das presentes 
Instruções e no compromisso de aceitação das condições aqui 
estabelecidas.

Botucatu, 11 de julho de 2022.
Prof. Dr. Antonio Rugolo Jr.
- Diretor Presidente -
- FAMESP -
EDITAL – 110/2022 – FAMESP – RH
A Fundação para o Desenvolvimento Médico e Hospita-

lar torna público, para conhecimento dos interessados, que 
encontram-se abertas as inscrições para o processo seletivo de 
pessoal para a função de ENFERMEIRO, para preenchimento de 
01 vaga no momento, e quantas mais vierem a surgir, no prazo 
de validade do referido Processo Seletivo para provimento 
de função em Regime C.L.T., em jornada de trabalho de 40 
(quarenta) horas semanais, para prestar serviços e colaborar 
com ensino e pesquisa no AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPE-
CIALIDADES – AME - (TUPÃ).

I – CONSIDERAÇÕES
1. - Os admitidos serão contratados pela FAMESP, funda-

ção de direito privado e qualificada como Organização Social 
de Saúde, sendo o empregado submetido às regras que regem 
o direito do trabalho, não integrando o empregado o quadro 
de servidores da Administração Pública, podendo o contrato 
de trabalho ser rescindido nos termos do Regimento Interno 
da Fundação.

2. - A admissão pelo presente processo seletivo não gera, 
por si só, estabilidade e/ou garantia de emprego.

3. - Os admitidos deverão exercer suas funções dentro 
dos horários determinados pela Diretoria do Serviço Contra-
tante, podendo variar em períodos diurno, noturno, misto ou 
na forma de revezamento, durante toda a semana, inclusive 
sábados, domingos e feriados.

4. - Os admitidos poderão exercer atividades inerentes à 
atuação do profissional nas diferentes áreas, hospitalares e 
extra hospitalares, ambulatoriais e extra ambulatoriais.

5. Executar suas atividades de modo a contribuir para o 
alcance das metas e diretrizes definidas pelo Hospital.

II - DO SALÁRIO
1. O Salário mensal inicial em jornada completa de 40 

(quarenta) horas semanais para a função em regime C.L.T. 
acima referida é de R$ 3.555,31 (três mil quinhentos e cin-
quenta e cinco reais e trinta e um centavos).

III - DAS INSCRIÇÕES
1. As inscrições serão realizadas via internet através do 

site: www.famesp.org.br; no período de 18 a 27 de julho de 
2022.

2. Serão disponibilizados postos de Ajuda ao Candidato, 
para acesso à internet e impressão do boleto bancário no 
Recursos Humanos da FAMESP (Botucatu), sito na Rodovia 
João Butignolli, s/nº, com entrada ao lado da Portaria Principal 
da FMB do Campus Universitário da Unesp Distrito de Rubião 
Junior s/n.

3. O candidato que não tiver acesso próprio à internet 
pode também efetivar sua inscrição por meio de serviços 
públicos, tais como o PROGRAMA ACESSA SÃO PAULO, que 
disponibiliza postos (locais públicos para acesso à internet), 
em todas as regiões da cidade de São Paulo e em várias 
cidades do Estado. Esse programa é completamente gratuito e 
permitido a todo cidadão.

4. Para utilizar o equipamento, basta ser feito um cadastro 
e apresentar o RG nos próprios Postos do Acessa SP em um dos 
endereços disponíveis no site: www.acessasaopaulo.sp.gov.br

IV - DAS CONDIÇÕES DE INSCRIÇÃO E IMPEDIMENTOS
1. Para se inscrever o candidato deverá:
1.1. Preencher o formulário de inscrição, disponível no site 

www.famesp.org.br:
1.2. Imprimir Boleto Bancário, referente a taxa de inscri-

ção, no valor de R$ 100,00 (cem reais), para pagamento na 
Rede Bancária:

1.3. Efetuar o pagamento do Boleto (dentro do prazo de 
vencimento 27/07/2022) na Rede Bancária. Após o pagamento 
do Boleto Bancário, o candidato receberá correspondência 
eletrônica (e-mail), confirmando a sua inscrição juntamente 
com o seu número, para acompanhamento de todos os atos 
do processo seletivo.

OBS: Em caso de feriado ou evento que acarrete o 
fechamento de agências bancárias na localidade em que se 
encontra o candidato, a taxa de inscrição deverá ser paga 
antecipadamente.

1.4. Acompanhar o andamento da Inscrição através do 
site: www.famesp.org.br.

OBS: Só serão considerados inscritos os candidatos que 
cumprirem os itens (1.1.; 1.2. e 1.3.), conforme descritos acima.

2. Ao preencher o formulário de inscrição disponibilizado 
na internet, o candidato estará assumindo, sob as penas da 
lei, que possui os demais documentos, abaixo discriminados, 
comprobatórios das condições exigidas:

Ser brasileiro;
Possuir 18 anos completos no ato da inscrição;
Ser enfermeiro, devidamente credenciado no COREN, no 

ato da admissão;
Estar em dia com as obrigações eleitorais;
Estar em dia com as obrigações militares, se do sexo 

masculino;
Gozar de boa saúde física e mental;
Não possuir registro de antecedentes criminais, achando-

-se no pleno exercício de seus direitos civis e políticos;
Conhecer e estar de acordo com as instruções do Processo 

Seletivo.
OBSERVAÇÕES:
1. Não será concedida ISENÇÃO ou DEVOLUÇÃO de taxa 

de inscrição.
2. Não serão recebidas inscrições por via postal.
3. As inscrições feitas com cheque ou depósito eletrônico 

somente serão consideradas efetivas após compensação dos 
mesmos.

4. A não apresentação dos documentos solicitados na 
data da admissão ou a inexatidão das afirmativas e ou irregu-
laridades de tais documentos implicarão no cancelamento da 
inscrição e de todos os atos decorrentes do processo seletivo.

V – DAS PROVAS - PROVA ESCRITA
A PROVA ESCRITA CONSTARÁ DE 20 QUESTÕES DE 

MÚLTIPLA ESCOLHA VALENDO 3 PONTOS CADA QUESTÃO E 
DE 02 QUESTÕES DISSERTATIVAS VALENDO 20 PONTOS CADA 
QUESTÃO.

PARTE ESPECÍFICA – 15 QUESTÕES DE MÚLTIPLA ESCO-
LHA + DUAS QUESTÕES DISSERTATIVAS

1. - História, Ética e Legislação em Enfermagem;
2. - Técnicas Básicas de Enfermagem;
3. - Anatomia e Fisiologia Humana;
4. - Sistematização da Assistência de Enfermagem;
5. - Gerenciamento em Enfermagem;
6. - Trabalho em Equipe multidisciplinar;
7. - Enfermagem em Clínica Médica Cirúrgica;
8. - Enfermagem em Centro cirúrgico, Recuperação Anes-

tésica e Central de Material Esterilizado;
9. - Enfermagem em Doenças Transmissíveis;
10. - Enfermagem Materno Infantil;
11. - Enfermagem em Pediatria;

1.2. Imprimir Boleto Bancário, referente a taxa de inscri-
ção, no valor de R$. 80,00 (oitenta reais), para pagamento na 
Rede Bancária:

1.3. Efetuar o pagamento do Boleto (dentro do prazo de 
vencimento 27/07/2022) na Rede Bancária. Após o pagamento 
do Boleto Bancário, o candidato receberá (após 24 horas) um 
e-mail, confirmando a sua inscrição juntamente com o seu 
número, para acompanhamento de todos os atos do processo 
seletivo.

OBS: Em caso de feriado ou evento que acarrete o 
fechamento de agências bancárias na localidade em que se 
encontra o candidato, a taxa de inscrição deverá ser paga 
antecipadamente.

1.4. Acompanhar o andamento da Inscrição através do 
site: www.famesp.org.br.

OBS: Só serão considerados inscritos os candidatos que 
cumprirem os itens (1.1.; 1.2. e 1.3.) conforme descritos 
acima.

2) - Ao preencher o formulário de inscrição disponibilizado 
na internet, o candidato estará assumindo, sob as penas da 
lei, que possui os demais documentos, abaixo discriminados, 
comprobatórios das condições exigidas:

Ser brasileiro;
Ter: 18 anos completos no ato da inscrição;
Estar em dia com as obrigações eleitorais ;
Estar em dia com as obrigações militares, se do sexo 

masculino;
Possuir Certificado de conclusão de Curso de Segundo 

Grau no ato da admissão;
Possuir Certificado de conclusão de Curso de Técnico em 

radiologia no ato da admissão;
Possuir carteira de qualificação profissional como Técnico 

em Radiologia ou protocolo emitido pelo Conselho Regional de 
Técnico em Radiologia (CRTR) no ato da admissão;

Gozar de boa saúde física e mental;
Não possuir registro de antecedentes criminais, achando-

-se no pleno exercício de seus direitos civis e políticos;
Gozar de boa saúde física e mental;
Conhecer e estar de acordo com as instruções do Processo 

Seletivo.
OBSERVAÇÕES:
1) - Não será concedida ISENÇÃO ou DEVOLUÇÃO de taxa 

de inscrição.
2) - Não serão recebidas inscrições por via postal.
3) - As inscrições feitas com cheque ou depósito eletrônico 

somente serão consideradas efetivas após compensação dos 
mesmos.

4) - A não apresentação dos documentos solicitados por 
ocasião da admissão ou a inexatidão das afirmativas e ou 
irregularidades de tais documentos implicarão no cancelamen-
to da inscrição e de todos os atos decorrentes do processo 
seletivo.

V - DAS PROVAS
O processo Seletivo constará de:
1. PROVA ESCRITA, composta de 30 questões de múltipla 

escolha, inéditas e/ou não inéditas, conforme programação 
abaixo:

A - PARTE ESPECÍFÍCA – 20 QUESTÕES
1. Organização dos serviços de radiologia;
2. Técnicas Radiológicas;
3. Técnicas Radiológicas em mamografia;
4. Física dos Raios X;
5. Elementos de Radiografias;
6. Anatomia e fisiologia humana;
7. Incidências básicas radiográficas;
8. Exames contrastados;
9. Procedimentos especiais;
10. Cuidados com procedimentos radiográficos;
11. Proteção radiológica;
12. Ética profissional.
B – PARTE GERAL – 10 QUESTÕES
13. Português, matemática e raciocínio lógico e matemáti-

co (nível Ensino médio);
14. Noções de informática (pacote office e Windows).
15. Legislação SUS e suas atualizações.
VI – DO CRITÉRIO DA SELEÇÃO
1. Prova Escrita ................................................ De 0 (zero) 

a 100 (cem) pontos.
VII - DA EXECUÇÃO DA PROVA
PROVA ESCRITA
1. A Prova Escrita será realizada no dia 07 de agosto de 

2022, às 09h00min, na Escola Estadual Prof. Sebastião Villaça 
– localizada na Avenida Padre Antonio Brunetti, 933-Vila Rio 
Branco-Itapetininga-SP, com duração máxima de 2 horas, e 
mínima de 40 minutos.

2. Os candidatos deverão comparecer ao local da prova 30 
(trinta) minutos antes da hora marcada, munidos de:

2.1) - Comprovante de inscrição (devidamente pago), 
número de inscrição e original de um dos documentos de 
identidade com foto a seguir: RG., Carteira de Trabalho e Pre-
vidência Social, Certificado Militar, CNH, etc.

NOTA: Os documentos apresentados deverão estar em 
perfeitas condições, de forma a permitir a identificação do 
candidato, com clareza.

3. - Não será admitido na sala de provas o candidato 
que se apresentar após o horário estabelecido para o início 
das mesmas.

4. - Durante as provas não serão permitidas consultas 
bibliográficas ou de qualquer outra espécie, bem como o uso 
de calculadora e de telefone celular.

5. - Os pertences eletrônicos pessoais dos candidatos 
(celulares, relógios e outros) serão acomodados em local e 
forma a serem indicados pelos fiscais das salas de prova, 
durante todo o período de permanência no local de prova.

6. - O candidato não poderá se ausentar da sala de aplica-
ção das provas sem o acompanhamento do fiscal.

7. - Será eliminado do Processo Seletivo o candidato que, 
durante a realização da prova, for surpreendido comunicando-
-se com outro candidato ou terceiro, verbalmente, por escrito 
ou por qualquer outro meio ilícito de comunicação.

8. - Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo 
alegado para justificar o atraso ou a ausência do candidato, 
nem será permitida a realização de provas fora dos locais 
previstos para a sua aplicação.

9. - O não comparecimento do candidato a qualquer prova 
importará na sua eliminação do Processo Seletivo.

10. - É reservado à Fundação (FAMESP), caso julgue neces-
sário, o direito de utilizar detector de metais.

VIII – DA CLASSIFICAÇÃO FINAL
1) - Os candidatos habilitados serão classificados de acor-

do com a nota final obtida. A nota mínima para habilitação 
será de 50 (cinquenta) pontos.

2) - Em caso de igualdade de classificação, terá preferência 
para admissão sucessivamente, o candidato que:

tiver maior idade.
IX – DA ADMISSÃO
Para a admissão, o candidato deverá apresentar:
1) - Documentos relacionados no ítem IV;
OBS: A não apresentação dos documentos na data da 

admissão, a inexatidão das afirmativas e/ou irregularidade de 
tais documentos, implicarão em insubsistência da inscrição e 
de todos os atos decorrentes do Processo Seletivo.

X - DISPOSIÇÕES FINAIS
1) - Os candidatos poderão apresentar pedido de revisão 

de nota atribuída a prova, no prazo de 3 dias úteis, contados da 
data da publicação dos resultados, em requerimento dirigido 
ao Diretor Presidente da Fundação.

sultado e contratado deixar de entrar em exercício, terá 
exaurido os direitos decorrentes da habilitação no concurso 
público.

CLASSIFICAÇÃO - NOME – RG nº
1° – PEDRO JUNIOR REDERO MARTINS - 26791984-0;
2° – GABRIEL TIRINTAN JORDANI - 449501504;
3° – PAULA ANDREA ALVES GALLO – 48379152-0;
4° – TAYANE AIDAR ABIB – 40118869-3.

 CAMPUS DE SÃO PAULO
 Instituto de Artes
 INSTITUTO DE ARTES
CAMPUS SÃO PAULO
Edital nº 190/2022.
Deliberação da Congregação de 13/07/2022.
Tornando público que a Congregação do Instituto de 

Artes, do Campus de São Paulo, através de deliberação, 
INDEFERIU o recurso interposto pela Sra. Elizabeth Firmino 
Pereira, RG 3844017, ao resultado final do Concurso Público 
de Títulos e Provas para provimento de 1 cargo de Professor 
Assistente, com titulação mínima de Doutor, em Regime de 
Turno Completo (RTC), na área de conhecimento Teatro, junto 
ao Departamento de Artes do Instituto de Artes – Campus São 
Paulo, referente ao Edital 64/2022. (Proc. 69/2022).

 INSTITUTO DE ARTES
CAMPUS DE SÃO PAULO
Edital nº 191/2022
Deliberação da Congregação de 13/07/2022.
Tornando público que a Congregação, através de deli-

beração, HOMOLOGOU O RESULTADO FINAL do Concurso 
Público de Provas e Títulos para obtenção de título de Livre 
Docente em História da Música no Brasil junto ao Depar-
tamento de Música do Instituto de Artes do Câmpus de 
São Paulo, referente ao Edital 96/2022, conforme resultado 
publicado no Diário Oficial de 01/07/2022, página 250, Seção 
I. (Proc. 407/2018)

 INSTITUTO DE ARTES
CAMPUS DE SÃO PAULO
Edital nº 192/2022
Deliberação da Congregação de 13/07/2022.
Tornando público que a Congregação, através de delibera-

ção, HOMOLOGOU O RESULTADO FINAL do Concurso Público 
de Provas e Títulos para obtenção de título de Livre Docente 
em Artemídia junto ao Departamento de Artes do Instituto de 
Artes do Câmpus de São Paulo, referente ao Edital 139/2022, 
conforme resultado publicado no Diário Oficial de 02/07/2022, 
página 217, Seção I. (Proc 352/2019)

 INSTITUTO DE ARTES
CAMPUS DE SÃO PAULO
Edital nº 193/2022
Deliberação da Congregação de 13/07/2022.
Tornando público que a Congregação, através de delibera-

ção, HOMOLOGOU O RESULTADO FINAL do Concurso Público 
de Provas e Títulos para obtenção de título de Livre Docente 
em Contraponto junto ao Departamento de Música do Instituto 
de Artes do Câmpus de São Paulo, referente ao Edital 95/2022, 
conforme resultado publicado no Diário Oficial de 07/07/2022, 
página 216, Seção I. (Proc 284/2019)

 FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO 
MÉDICO-HOSPITALAR

 ASSUNTO: Processo Seletivo de Pessoal para admissão em 
regime C.L.T. para a função abaixo descrita.

HOMOLOGO: Processo Seletivo de Pessoal para admissão 
em Regime C.L.T., na função abaixo, para as UNIDADES ADMI-
NISTRADAS PELA FAMESP NA CIDADE DE BAURU, conforme 
segue:

Processo - Função
088/2022 - BIÓLOGO OU BIOMÉDICO OU FARMACÊUTICO 

BIOQUÍMICO
Fundação para o Desenvolvimento Médico e Hospitalar, 

13 de julho de 2022.
Prof. Dr. Antonio Rugolo Júnior
Diretor Presidente
FAMESP
Edital N. 109/2022 - FAMESP-RH
A Fundação para o Desenvolvimento Médico e Hospita-

lar, torna público, para conhecimento dos interessados, que 
encontram-se abertas as inscrições para o processo seletivo de 
pessoal para a função de TÉCNICO EM RADIOLOGIA, para pre-
enchimento de 01 vaga, no momento, e quantas mais vierem 
a surgir, no prazo de validade do referido Processo Seletivo, 
para provimento de função em Regime C.L.T., em jornada de 
trabalho de 24 (vinte e quatro) horas semanais, para prestar 
serviços no Ambulatório Médico de Especialidades – AME 
ITAPETININGA.

I – CONSIDERAÇÕES
1. - Os admitidos serão contratados pela FAMESP, funda-

ção de direito privado e qualificada como Organização Social 
de Saúde, sendo o empregado submetido às regras que regem 
o direito do trabalho, não integrando o empregado o quadro 
de servidores da Administração Pública, podendo o contrato 
de trabalho ser rescindido nos termos do Regimento Interno 
da Fundação.

2. - A admissão pelo presente processo seletivo não gera, 
por si só, estabilidade e/ou garantia de emprego.

3. - Os admitidos deverão exercer suas funções dentro 
dos horários determinados pela Diretoria do Serviço Contra-
tante, podendo variar em períodos diurno, noturno, misto ou 
na forma de revezamento, durante toda a semana, inclusive 
sábados, domingos e feriados.

4. - Os admitidos poderão exercer atividades inerentes à 
atuação do profissional nas diferentes áreas, hospitalares e 
extra hospitalares, ambulatoriais e extra ambulatoriais.

5. Executar suas atividades de modo a contribuir para o 
alcance das metas e diretrizes definidas pela unidade con-
tratante.

II – DO SALÁRIO
O Salário inicial mensal será de R$ 2.582,43 (dois mil 

quinhentos e oitenta e dois reais e quarenta e três centavos) 
para uma carga horária de 24 (vinte e quatro) horas semanais.

III - DAS INSCRIÇÕES
1) - As inscrições serão realizadas via internet através 

do site: www.famesp.org.br; no período de 18 a 27 de julho 
de 2022.

2) - Serão disponibilizados postos de Ajuda ao Candidato, 
para acesso à internet e impressão do boleto bancário no 
Recursos Humanos da FAMESP (Botucatu), sito na Rodovia 
João Butignolli, s/nº, com entrada ao lado da Portaria Principal 
da FMB do Campus Universitário da Unesp Distrito de Rubião 
Junior s/n.,

3) - O candidato que não tiver acesso próprio à internet 
pode também efetivar sua inscrição por meio de serviços 
públicos, tais como o PROGRAMA ACESSA SÃO PAULO, que 
disponibiliza postos (locais públicos para acesso à internet), 
em todas as regiões da cidade de São Paulo e em várias 
cidades do Estado. Esse programa é completamente gratuito e 
permitido a todo cidadão.

4) - Para utilizar o equipamento, basta ser feito um cadas-
tro e apresentar o RG nos próprios Postos do Acessa SP em 
um dos endereços disponíveis no site: www.acessasaopaulo.
sp.gov.br

IV - DAS CONDIÇÕES DE INSCRIÇÃO E IMPEDIMENTOS
1) - Para se inscrever o candidato deverá:
1.1. Preencher o formulário de inscrição, disponível no site 

www.famesp.org.br:

65/2022-STGP/IGCE/CRC, realizado nos períodos de 26/05 e de 
28 a 29/06/2022, na seguinte conformidade:

CANDIDATO(S) APROVADO(S)
Nome - RG/RNM - Média Final - Classificação
Examinador X: Prova escrita (peso 1) / Títulos (peso 2) / 

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) / Média

DANILO MARQUES DE MAGALHÃES - MG-12.572.274 
- 9,4 - 1

Examinador 1: 8,3 / 10,0 / 9,5 / 9,5 / 9,5
Examinador 2: 7,5 / 10,0 / 9,6 / 9,5 / 9,4
Examinador 3: 7,5 / 10,0 / 9,7 / 9,5 / 9,4
EDVANIA APARECIDA CORREA ALVES - 42.272.715-5 - 

9,2 - 2
Examinador 1: 9,2 / 10,0 / 9,0 / 8,4 / 9,3
Examinador 2: 7,6 / 10,0 / 9,3 / 8,8 / 9,2
Examinador 3: 9,4 / 10,0 / 8,5 / 8,6 / 9,2
Julio Cesar Pedrassoli - 22.708.235-40 - 9,2 - 3
Examinador 1: 8,1 / 10,0 / 8,5 / 10,0 / 9,2
Examinador 2: 7,4 / 10,0 / 8,7 / 9,7 / 9,1
Examinador 3: 8,2 / 10,0 / 8,6 / 10,0 / 9,2
Guilherme Augusto Verola Mataveli - MG-11.309.658 - 

8,8 - 4
Examinador 1: 9,1 / 8,9 / 8,5 / 8,1 / 8,7
Examinador 2: 9,4 / 8,9 / 8,5 / 8,3 / 8,8
Examinador 3: 9,0 / 8,9 / 8,8 / 8,3 / 8,8
Fabio Correa Alves - 40.590.689-4 - 8,7 - 5
Examinador 1: 9,2 / 8,2 / 9,0 / 8,3 / 8,7
Examinador 2: 9,0 / 8,2 / 9,2 / 8,5 / 8,7
Examinador 3: 9,4 / 8,2 / 9,3 / 8,3 / 8,8
CANDIDATO ELIMINADO
RG
47.703.872-4
Caberá recurso à Congregação, no prazo de 05 (cinco) 

dias úteis, a ser apresentado no endereço eletrônico https://
inscricoes.unesp.br.

(Processo nº 63/2022-IGCE/CRC)
 EDITAL Nº 221/2022 - Resultado e Classificação Final
A Diretora Substituta da Divisão Técnica Administrativa, 

do Instituto de Geociências e Ciências Exatas, Campus de 
Rio Claro, TORNA PÚBLICO o resultado e classificação final 
do Concurso Público de Títulos e Provas para preenchimento 
de 1 (um) cargo de Professor Assistente, em RDIDP, junto ao 
Departamento de Física, na área de conhecimento: Física da 
Matéria Condensada, objeto do Edital 39/2022-STGP/IGCE/
CRC, realizado nos períodos de 02/05 e de 06 a 09/06/2022, 
na seguinte conformidade:

CANDIDATO(S) APROVADO(S)
Nome - RG/RNM - Média Final - Classificação
Examinador X: Prova escrita (peso 1) / Títulos (peso 2) / 

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) / Média

FLORIAN STEFFEN GÜNTHER - G304347-F - 7,7 - 1
Examinador 1: 8,0 / 4,6 / 9,9 / 9,5 / 7,8
Examinador 2: 8,5 / 4,6 / 9,8 / 8,3 / 7,6
Examinador 3: 7,8 / 4,6 / 10,0 / 8,6 / 7,6
WALLANCE MOREIRA PAZIN - 41.413.940-9 - 7,5 - 2
Examinador 1: 9,7 / 6,8 / 7,6 / 7,0 / 7,6
Examinador 2: 7,5 / 6,8 / 8,0 / 7,7/ 7,5
Examinador 3: 8,6 / 6,8 / 7,2 / 7,6 7,4
JONAS HENRIQUE OSÓRIO - 44.968.649-8 - 7,4 - 3
Examinador 1: 7,6 / 5,8 / 8,6 / 6,9 / 7,2
Examinador 2: 6,3 / 5,8 / 9,0 / 7,7 / 7,3
Examinador 3: 8,2 / 5,8 / 9,0 / 7,6 / 7,6
ADRIANO JOSÉ GALVANI OTUKA - 43.513.923-X - 7,1 - 4
Examinador 1: 8,9 / 5,2 / 8,5 / 8,9 / 7,5
Examinador 2: 6,4 / 5,2 / 7,8 / 8,1 / 6,8
Examinador 3: 6,8 / 5,2 / 8,3 / 8,7 / 7,1
ÉVERTON CARVALHO DOS SANTOS - 46.833.220-0 - 7,1 - 5
Examinador 1: 7,3 / 6,6 / 8,0 / 4,5 / 6,8
Examinador 2: 7,3 / 6,6 / 8,8 / 6,8 / 7,5
Examinador 3: 7,5 / 6,6 / 8,7 / 4,7 / 7,1
MARCELA DE OLIVEIRA - 44.504.501-2 - 7,0 - 6
Examinador 1: 8,2 / 5,5 / 8,2 / 6,7 / 7,1
Examinador 2: 7,0 / 5,5 / 8,5 / 7,1 / 7,0
Examinador 3: 8,5 / 5,5 / 8,0 / 6,5 / 7,0
CANDIDATO(S) NÃO APROVADOS
RG - Média Final
Examinador X: Prova escrita (peso 1) / Títulos (peso 2) / 

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) / Média

45.192.734-5 - 7,0
Examinador 1: 9,0 / 4,8 / 8,5 / 7,0 / 7,1
Examinador 2: 8,0 / 4,8 / 8,5 / 7,0 / 6,9
Examinador 3: 8,4 / 4,8 / 8,2 / 7,0 / 6,9
3.086.965-0 - 5,8
Examinador 1: 7,3 / 3,5 / 6,3 / 6,6 / 5,6
Examinador 2: 7,3 / 3,5 / 7,3 / 6,8 / 6,0
Examinador 3: 8,0 / 3,5 / 7,0 / 6,6 / 5,9
Caberá recurso à Congregação, no prazo de 05 (cinco) 

dias úteis, a ser apresentado no endereço eletrônico https://
inscricoes.unesp.br.

(Processo nº 36/2022-IGCE/CRC)

 CAMPUS DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
 Instituto de Biociências, Letras e Ciências 
Exatas
 Edital nº 264/2022-CSJRP - Proc. 781/2021-CSJRP - CON-

VOCAÇÃO
O DIRETOR TÉCNICO SUBSTITUTO DA DIVISÃO TÉCNICA 

ADMINISTRATIVA DO INSTITUTO DE BIOCIÊNCIAS, LETRAS 
E CIÊNCIAS EXATAS, no uso de suas atribuições legais, 
CONVOCA, nos termos do Capitulo 12 do Edital de Abertura 
de Inscrições do Concurso Público nº 136/2021–CSJRP, os 
candidatos abaixo relacionados, habilitados no concurso 
público para preenchimento do emprego público de ASSIS-
TENTE ADMINISTRATIVO II (Área de atuação: Acadêmica), 
para comparecerem no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados 
da data da publicação deste Edital, junto à Seção Técnica 
de Gestão de Pessoas deste Instituto, sito à Rua Cristóvão 
Colombo, 2265, Jardim Nazareth, para anuência à convo-
cação e apresentação dos documentos comprobatórios das 
condições exigidas no item 2.4 do edital do concurso público 
acima mencionado, munidos de:

1 – Original e fotocópia da (o):
. Cédula de Identidade;
. Comprovante de estar em dia com as obrigações milita-

res, quando do sexo masculino;
. CPF regularizado;
. Título de Eleitor e prova de estar em dia com as obriga-

ções eleitorais;
. Certidão de nascimento ou casamento, quando for o 

caso;
. Comprovante de inscrição no PIS ou PASEP;
. Comprovante de escolaridade exigida (Ensino Médio 

completo ou equivalente);
2 - Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS);
3 - 4 fotos 3x4 iguais e recentes;
O não comparecimento do candidato no prazo acima 

estabelecido, bem como a recusa à contratação, ou, con-


