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Aplicação da Prova Dissertativa - 06.11.2022
Divulgação do gabarito da prova objetiva - 09.11.2022
Período de interposição de recurso contra o gabarito - 09 

a 11.11.2022
Publicação da Classificação Definitiva - A definir
ANEXO V – DOS ENDEREÇOS
1) do Instituto de Biociências, Letras e Ciências Exatas – 

IBILCE do Câmpus de São José do Rio Preto
STGP – Seção Técnica de Gestão de Pessoas
Endereço: Rua Cristóvão Colombo, 2265 - Jardim Nazareth, 

São José do Rio Preto/SP – CEP 15054-000
Horário: dias úteis – das 9h às 11h e das 14h às 16h30min
Site: www.ibilce.unesp.br
2) da Fundação VUNESP
Rua Dona Germaine Burchard, 515 – Água Branca/Perdizes 

– São Paulo/SP – CEP 05002-062
Horário: dias úteis – das 8 às 12 horas e das 14 às 17 horas
Disque VUNESP: fone (11) 3874-6300 – de segunda-feira a 

sábado, das 8 às 18 horas
Site: www.vunesp.com.br
E, para que chegue ao conhecimento de todos, é expedido 

o presente Edital.
(Proc. nº 1193/2022-CSJRP)
 EDITAL Nº 278/CSJRP – DEFERIMENTO E INDEFERIMENTO 

DE INSCRIÇÕES.
O Diretor Técnico da Divisão Técnica Administrativa, do 

Instituto de Biociências, Letras e Ciências Exatas da UNESP - 
Câmpus de São José do Rio Preto, TORNA PÚBLICO, conforme 
Deliberação ad referendum da Comissão Examinadora de 27 
de julho de 2022, o DEFERIMENTO e o INDEFERIMENTO das 
inscrições dos candidatos ao concurso público de Provas e Títu-
los para contratação de 03 (três) PROFESSORES SUBSTITUTOS, 
referente ao Edital nº 204/2022-CSJRP, na área de Física, subárea 
de conhecimento Física Geral e no conjunto de disciplinas “Físi-
ca Geral II, Física Experimental II, Física II, Física Experimental, 
Laboratório de Física I, Física IV, Laboratório de Física III, Teoria 
da Relatividade, Mecânica Clássica I, Termodinâmica e Intro-
dução à Física Estatística” junto ao Departamento de Física , 
conforme segue:

INSCRIÇÕES DEFERIDAS
NOME – RG/RNE:
DANÚBIA BATISTA MARTINS - 43685599
ANGELO ROBER PULICI - 10488664X
DAVI RUBINHO RATERO - 449202240
DANILO ANTONIO DA SILVA - 452352885
ÓSCAR ALBERTO BARBOSA BOHÓRQUEZ - 8007521-2
INSCRIÇÕES INDEFERIDAS
NOME – RG – MOTIVO:
PAULO MICHEL LONGO TAVARES DA SILVA, RG. 414532387, 

por não atender aos subitens 4.1.1 a 4.1.4 do edital.
No prazo de até 03 (três) dias úteis, contados da data 

de publicação deste edital, os candidatos poderão requerer 
no seguinte endereço eletrônico: https://inscricoes.unesp.br, 
reconsideração quanto ao indeferimento de sua inscrição, que 
será apreciada pela Congregação da Unidade Universitária, 
no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir do 
prazo final de recurso.

(Proc. nº 609/2022-CSJRP)
 EDITAL Nº 279/2022-CSJRP – DEFERIMENTO E INDEFERI-

MENTO DE INSCRIÇÕES.
O Diretor Técnico da Divisão Técnica Administrativa, do 

Instituto de Biociências, Letras e Ciências Exatas da UNESP - 
Câmpus de São José do Rio Preto, TORNA PÚBLICO, conforme 
Deliberação ad referendum da Comissão Examinadora de 27 de 
julho de 2022, o DEFERIMENTO e o INDEFERIMENTO das ins-
crições dos candidatos ao concurso público de Provas e Títulos 
para contratação de 01 (um) PROFESSOR SUBSTITUTO, referente 
ao Edital nº 191/2022-CSJRP, na área de Química e afins, subárea 
de conhecimento Físico-Química e no conjunto de disciplinas 
“Físico-Química” e “Físico-Química II” junto ao Departamento 
de Química e Ciências Ambientais, conforme segue:

INSCRIÇÕES DEFERIDAS
NOME – RG:
FERNANDO GEORGETTI - 449597799
RAFAEL FRASCINO CASSARO - 336210504
INSCRIÇÕES INDEFERIDAS
NOME – RG – MOTIVO:
VICTOR AUGUSTO SANTANA DA MATA – 22877851 - por 

não atender aos subitens 4.1.3 do edital.
LUCAS FERNANDES DOMINGUES – 471429028 - por não 

atender aos subitens 4.1; 4.1.1; 4.1.2; 4.1.3; 4.1.4; 4.1.5 e 4.2 
do edital.

No prazo de até 03 (três) dias úteis, contados da data 
de publicação deste edital, os candidatos poderão requerer 
no seguinte endereço eletrônico: https://inscricoes.unesp.br, 
reconsideração quanto ao indeferimento de sua inscrição, que 
será apreciada pela Congregação da Unidade Universitária, 
no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir do 
prazo final de recurso.

(Proc. nº 541/2022-CSJRP)
 EDITAL Nº 280/2022-CSJRP – DEFERIMENTO E INDEFERI-

MENTO DE INSCRIÇÕES.
O Diretor Técnico da Divisão Técnica Administrativa, do 

Instituto de Biociências, Letras e Ciências Exatas da UNESP - 
Câmpus de São José do Rio Preto, TORNA PÚBLICO, conforme 
Deliberação ad referendum da Comissão Examinadora de 28 de 
julho de 2022, o DEFERIMENTO e o INDEFERIMENTO das ins-
crições dos candidatos ao concurso público de Provas e Títulos 
para contratação de 01 (um) PROFESSOR SUBSTITUTO, referente 
ao Edital nº 205/2022-CSJRP, na área dede Linguística, Letras 
e Artes, subárea de conhecimento de Letras e no conjunto de 
disciplinas “Língua Italiana I” e “Língua Italiana II”, dos cursos 
de Licenciatura em Letras (noturno) e Bacharelado em Letras 
com Habilitação de Tradutor junto ao Departamento de Letras 
Modernas , conforme segue:

INSCRIÇÕES DEFERIDAS - NOME – RG:
THAIS BONFIM JANELI - 40693812X
ADRIANA APARECIDA DE JESUS REIS - 497219748
SARA GABRIELA SIMIÃO - 48128102
INSCRIÇÕES INDEFERIDAS
NOME – RG/RNE – MOTIVO:
VINICIO CORRIAS, RNE v691842-a, por não atender o item 

2.2 do Edital
No prazo de até 03 (três) dias úteis, contados da data 

de publicação deste edital, os candidatos poderão requerer 
no seguinte endereço eletrônico: https://inscricoes.unesp.br, 
reconsideração quanto ao indeferimento de sua inscrição, que 
será apreciada pela Congregação da Unidade Universitária, 
no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir do 
prazo final de recurso.

(Proc. nº 642/2022-CSJRP)

 CAMPUS DE SÃO PAULO
 Instituto de Artes
 UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA “JÚLIO DE MESQUITA 

FILHO” – UNESP
INSTITUTO DE ARTES - IA - CÂMPUS DE SÃO PAULO
EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES
CONCURSO PÚBLICO Nº 194/2022
O Diretor Técnico da Divisão Técnica Administrativa do 

Instituto de Artes - IA do Câmpus de São Paulo da Univer-
sidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” – UNESP, 
no uso de suas atribuições legais, nos termos do Despacho 
nº 194/2022 - PROPEG, faz saber que estarão abertas as 
inscrições para Concurso Público, regido por este Edital, para 
provimento dos empregos públicos constantes do item 1.2., 
sob organização e aplicação da Fundação para o Vestibular 
da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” 
– Fundação VUNESP.

MARCONDES, C. et al. (org.). Bibliotecas digitais: saberes e 
práticas. 2. ed. Salvador: EDUFBA; Brasília: IBICT, 2006.

NASCIMENTO, A. G. do. Altmetria para bibliotecários: guia 
prático de métricas alternativas para avaliação da produção 
científica. Rio de Janeiro: Edição do autor, 2016.

OLIVER, C. Introdução à RDA?: um guia básico. Tradução de 
Antônio Agenor Briquet de Lemos. Brasília: Briquet de Lemos, 
2011.

PACKER, A. L.; MENEGHINI, R. Visibilidade da produção 
científica. In: POBLACIÓN, D. A.; WITTER, G. P.; SILVA, J. F. M. da 
(org.). Comunicação & produção científica: contexto, indicadores 
e avaliação. São Paulo: Angellara, 2006. p. 237-259.

POBLACIÓN, D. A.; WITTER, G. P.; SILVA, J. F. M. da (org.). 
Comunicação & produção científica: contexto, indicadores e 
avaliação. São Paulo: Angellara, 2006.

PUPO, D. T.; MELO, A. M.; PÉREZ FERRÉS, S. (org.). Acessibili-
dade: discurso e prática no cotidiano das bibliotecas. Campinas: 
Ed. da Unicamp, 2008.

SALES, L. F.; VEIGA, V. S. de O.; HENNING, P.; SAYÃO, L. F. 
(org.). Princípios FAIR aplicados à gestão de dados de pesquisa. 
Rio de Janeiro: IBICT, 2021.

SANTOS, J. P. Gestão ambiental em bibliotecas: aspectos 
interdisciplinares sobre ergonomia, segurança, condicionantes 
ambientais e estética nos espaços de informação. 2. ed. rev. e 
atual. Porto Alegre: Ed. da UFRGS, 2017.

SANTOS, P. L. V. A. da C. Catalogação: breve história e con-
temporaneidade. Niterói: Intertexto, 2014.

SAYÃO, L. F. Interoperabilidade das bibliotecas digitais: o 
papel dos sistemas de identificadores persistentes: URN, PURL, 
DOI, Handle System, CrossRef e OpenURL. Transinformação, 
Campinas, v. 19, n.1, p.65-82, abr. 2007.

SAYÃO, L. F.; TOUTAIN, L. M. B. B.; ROSA, F. G.; MARCONDES, 
C. H. (org.). Implantação e gestão de repositórios institucionais: 
políticas, memória, livre acesso e preservação. Salvador: EDU-
FBA, 2009.

SCHLÜNZEN JUNIOR, K. Aprendizagem, cultura e tecnolo-
gia: desenvolvendo potencialidades corporativas. São Paulo: Ed. 
da UNESP, 2003.

SERRA, L. G. Livro digital e bibliotecas. São Paulo: Ed. da 
FGV, 2014.

SOUTO, L. F. Informação seletiva, mediação e tecnologia?: a 
evolução dos serviços de disseminação seletiva da informação. 
Rio de Janeiro: Interciência, 2010.

TONDING, F.; VANZ, S. Plataformas de serviços de bibliote-
cas: a evolução dos sistemas para gerenciamento de bibliotecas. 
Perspectivas em Ciência da Informação, Belo Horizonte, v. 23, n. 
4, p. 73-96, 2018.

TONDING, F.; VANZ, S. As bibliotecas universitárias brasilei-
ras nas nuvens: plataformas de serviços para gerenciamento de 
bibliotecas. In: SEMINÁRIO NACIONAL DE BIBLIOTECAS UNI-
VERSITÁRIAS, 19., 2016, Manaus. Anais […]. Manaus: UFAM, 
2016. p. 15-21.

UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA. COORDENADORIA 
GERAL DE BIBLIOTECAS. Manual de política de indexação para 
as bibliotecas universitárias da Unesp. ed. rev. e ampl. São Paulo: 
Ed. da UNESP, 2017.

VALENTE, M. G.; FREITAS, B. C. de. Manual de direito autoral 
para museus, arquivos e bibliotecas. Rio de Janeiro: Editora 
FGV, 2017.

VERGUEIRO, W. Seleção de materiais de informação: princí-
pios e técnicas. Brasília: Briquet de Lemos, c2010.

VIDOTTI, S. A. B. G. Tecnologia e conteúdos informacionais. 
São Paulo: Polis, 2004. (Coleção palavra-chave, n. 15).

WEITZEL, S. da R. Elaboração de uma política de desenvol-
vimento de coleções em bibliotecas universitárias. 2. ed. Rio de 
Janeiro: Interciência, 2013.

WEITZEL, S. da R. Fluxo da informação científica. In: POBLA-
CIÓN, D. A.; WITTER, G. P.; SILVA, J. F. M. da (org.). Comunicação 
& produção científica: contexto, indicadores e avaliação. São 
Paulo: Angellara, 2006. p. 81-114.

WEITZEL, S. da R.; MESQUITA, M. A. A. de. Preservação 
digital em repositórios institucionais: práticas na região Sudeste 
do Brasil. Liinc em Revista, Rio de Janeiro, v.11, n.1, p. 181-196, 
maio 2015.

ZENG, M. L.; QIN, J. Metadata. New York: Neal-Schuman 
Publishers, c2008. xvii, 365 p.: il.

Psicólogo
Conhecimentos Específicos: - - Psicologia Educacional e 

Escolar; Educação Inclusiva; Psicologia da Saúde Ocupacional; 
Princípios gerais de Psicopatologia e Diagnóstico Diferencial; 
Resolução CFP 06/2019 - Regras para elaboração de documen-
tos produzidos pelo profissional psicólogo.

ANEXO III – DO Requerimento de Inclusão e Uso do Nome 
Social

Nos termos do disposto no artigo 2º, do Decreto Estadual 
nº 55.588, de 17 de março de 2010, eu, ______________
_______________________________________________ 
(nome civil do(a) interessado(a)), portador(a) do documento de 
identidade/R.G nº ___________________________, órgão 
expedidor ______________ , UF _____, inscrito(a) no CPF/
MF sob nº __________________ , solicito a inclusão e uso do 
meu nome social ___________________________________
__________ (indicação do nome social), no Concurso Público 
do Instituto de Biociências, Letras e Ciências Exatas – IBILCE do 
Câmpus de São José do Rio Preto para admissão do emprego 
público de ______________________________. O nome 
civil deverá ser substituído, nas publicações oficiais, pelo nome 
social, seguido do número do documento oficial.

Cidade/UF, em ____ de _________ de 20__.
_______________________________________
(assinatura do(a) candidato(a))
ANEXO IV – DO CRONOGRAMA PREVISTO
ETAPAS - DATAS
Período de inscrições - das 10 horas de 09.08.2022 às 

23h59min de 19.09.2022
Vencimento do boleto bancário - 20.09.2022
Prazo para solicitar a redução da taxa de inscrição - 09 e 

10.08.2022
Período para envio da documentação, por meio digital, refe-

rente à redução da taxa de inscrição - 09 a 11.08.2022
Divulgação do resultado da solicitação de redução da taxa 

de inscrição - 31.08.2022
Período de interposição de recurso contra o resultado da 

solicitação de redução da taxa de inscrição - 31.08 a 02.09.2022
Divulgação do resultado da análise dos recursos contra 

o resultado da solicitação de redução da taxa de inscrição - 
16.09.2022

Prazo para o candidato se inscrever e enviar documentação 
referente a:

- candidato deficiente
- condições especiais para a realização da prova
- condição de jurado
- inclusão e uso do nome social - 09.08.2022 a 19.09.2022
Divulgação do resultado referente a:
- candidato deficiente
- condições especiais para a realização da prova
- condição de jurado
- inclusão e uso do nome social - 05.10.2022
Período de recursos referente a:
- candidato deficiente;
- condições especiais para a realização da prova;
- condição de jurado
- inclusão e uso do nome social - 05 a 07.10.2022
Divulgação da análise de recurso contra o resultado:
- candidato deficiente;
- condições especiais para a realização da prova;
- condição de jurado
- inclusão e uso do nome social - 21.10.2022
Aplicação da Prova Objetiva

digitais a partir de padrão de dados COUNTER, SUSHI, entre 
outros. Manter acesso intuitivo e preciso para as coleções online 
da biblioteca. Desenvolver estratégias e supervisionar processos 
e fluxos de seleção e aquisição de conteúdos em todos os 
formatos para biblioteca. Gerenciar o licenciamento e acesso 
de recursos eletrônicos. Comunicar com fornecedores, editores 
ou agentes de assinatura ou aquisição. Capacitar funcionários 
das equipes, docentes e discentes no uso de sistemas, bases 
de dados e ambientes digitais. Conhecer normas e padrões de 
metadados e de utilidades bibliográficas. Gerenciar, capacitar 
e auxiliar no uso de identificadores persistentes - URN, DOI, 
Handle System, CrossRef, OpenURL, entre outros. Gerenciar e 
capacitar a comunidade no uso de licenças creative commons 
e políticas editoriais (Sherpa/Romeo, Diadorim, entre outras). 
Normalizar, capacitar docentes e discentes na criação de 
Recursos Educacionais Abertos (REA). Desenvolver e promover 
ações culturais e de marketing para bibliotecas universitárias.
Sustentabilidade ambiental em Bibliotecas.

PSICÓLOGO
PERFIL OCUPACIONAL DA FUNÇÃO
- Atuar nas áreas clínica, educacional, saúde e ocupacional, 

com a finalidade de estudar, pesquisar e avaliar o desen-
volvimento emocional e os processos mentais e sociais dos 
indivíduos, grupos e instituição. Desenvolver atividades de diag-
nósticos e intervenção organizacional, voltadas para a relação 
homem-trabalho. Diagnosticar e avaliar distúrbios emocionais e 
mentais e de adaptação social, elucidando conflitos e questões e 
acompanhando o paciente durante o processo de tratamento ou 
cura. Investigar os fatores inconscientes do comportamento indi-
vidual e grupal, tornando-os conscientes. Desenvolver pesquisas 
experimentais, teóricas e clínicas. Prestar assessoria, orientação 
e supervisão a outros profissionais de assuntos de sua formação 
profissional. Planejar, desenvolver e acompanhar treinamentos, 
palestras e eventos. Emitir laudos e/ou pareceres técnicos. 
Desempenhar outras atividades correlatas e afins.

ANEXO II – DO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Toda legislação e jurisprudência devem ser consideradas 

com as alterações e atualizações vigentes até a data da publi-
cação do edital. Legislação e julgados com entrada em vigor 
após a publicação do edital poderão ser utilizados, quando 
supervenientes ou complementares a algum tópico já previsto 
ou indispensável à avaliação para o cargo. Todos os temas 
englobam também a legislação que lhes é pertinente, ainda que 
não expressas no conteúdo programático.

ENSINO SUPERIOR COMPLETO
CARGOS: Bibliotecário e Psicólogo.
CONHECIMENTOS GERAIS
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: substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advér-
bio, preposição e conjunção: emprego e sentido que imprimem 
às relações que estabelecem. Concordância verbal e nominal. 
Regência verbal e nominal. Colocação pronominal. Crase.

Matemática e Raciocínio Lógico: Resolução de situações-
-problema, envolvendo: adição, subtração, multiplicação, divi-
são, potenciação ou radiciação com números reais, nas suas 
possíveis representações. Mínimo múltiplo comum. Máximo 
divisor comum. Porcentagem. Razão e proporção. Regra de três 
simples ou composta. Equações do 1.º ou do 2.º graus. Sistema 
de equações do 1.º grau. Grandezas e medidas – quantidade, 
tempo, comprimento, superfície, capacidade e massa. Relação 
entre grandezas – tabela ou gráfico. Tratamento da informação 
– médias aritméticas. Noções de Geometria – forma, ângulos, 
área, perímetro, volume, Teoremas de Pitágoras ou de Tales. 
Princípios de contagem e probabilidade. Operações com con-
juntos. Raciocínio Lógico envolvendo problemas aritméticos, 
geométricos e matriciais.

Legislação: Constituição da República Federativa do Brasil 
de 1988: TÍTULO I – Dos Princípios Fundamentais; TÍTULO II 
– Dos Direitos e Garantias Fundamentais; TÍTULO III – Da Orga-
nização do Estado; TÍTULO VIII – Da Ordem Social. Regimento 
Geral da Unesp.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Bibliotecário
Conhecimentos Específicos (Bibliografia):
ACCART, J.-P.; BAZIN, P. Serviço de referência: do presencial 

ao virtual. Tradução de Antônio Agenor Briquet de Lemos. Brasí-
lia: Briquet de Lemos, 2012.

ALMEIDA, M. C. B. de. Planejamento de bibliotecas e 
serviços de informação. 2. ed. rev. e ampl. Brasília: Briquet de 
Lemos, 2005.

ARAÚJO, C. A. Á.; ALMEIDA JÚNIOR, O. F. de. Arquivologia, 
biblioteconomia, museologia e ciência da informação: o diálogo 
possível. Brasília: Briquet de Lemos, 2014.

ARAÚJO JUNIOR, R. H. de. Precisão no processo de busca e 
recuperação da informação. Brasília: Thesaurus, 2007.

BRANCO, S.; BRITTO, W. O que é Creative Commons?: novos 
modelos de direito autoral em um mundo mais criativo. Rio de 
Janeiro : Editora FGV, 2013. (Coleção FGV de bolso. Série Direito 
& Sociedade).

BURKE, P. Uma história social do conhecimento: de Guten-
berg a Diderot. Tradução de Plínio Augusto de Souza. Dentzien. 
Rio de Janeiro: Zahar, 2003.

CINTRA, A. M. M.; TÁLAMO, M. de F. G. M.; LARA, M. L. G. 
de; KOBASHI, N. Y. Para entender as linguagens documentárias. 
2. ed. rev. e ampl. São Paulo: Polis, 2002. (Coleção Palavra-
-Chave, n. 4).

CREATIVE COMMONS BRASIL. O que você precisa saber 
sobre licenças CC. [S.l.: s.n.], [2020].

EKE-OKPALA, H. Acces tools and services to Open Access: 
DOAR, ROAR, SHERPA-RoMEO, SPARC and DOAJ. Informatic 
Studies, Trivandrum, v.4, n.3, p. 5-20, 2017.

HENNING, P. C.; RIBEIRO, C. J. S.; SANTOS, L. O. B.; SANTOS, 
P. X. dos. GO FAIR e os princípios FAIR: o que representam para 
a expansão dos dados de pesquisa no âmbito da Ciência Aberta. 
Em Questão, Porto Alegre, v. 25, n. 2, p. 389–412, 2019.

FERREIRA, S. M. S. P.; TARGINO, M. das G. Mais sobre revis-
tas científicas: em foco a gestão. São Paulo: Senac, 2008.

FONSECA, E. N. da (org.). Bibliometria: teoria e prática. São 
Paulo: Cultrix, 1986.

FUJITA, M. S. L. Política de indexação para bibliotecas: ela-
boração, avaliação e implantação. Marília: Oficina Universitária; 
São Paulo: Cultura Acadêmica, 2016. v. 1.

FUJITA, M. S. L.; MOREIRA, W. (org.). Manual do plane-
jamento, construção e manutenção do tesauro Unesp para 
bibliotecas: do conceitual a práxis. Marília; São Paulo: Faculdade 
de Filosofia e Ciências, 2021. v. 1.

GARCIA, M. S. dos S.; CZESZAK, W. Curadoria educacional: 
práticas pedagógicas para tratar (o excesso de) informação e 
fake news em sala de aula. São Paulo: Senac, 2019.

GRANT, C. The future of library systems: library services 
platforms. Information Standards Quarterly, [S.l.], v. 24, n. 4, 
Sept. 2012.

LANCASTER, F. W. Avaliação de serviços de bibliotecas. 
Tradução de Antônio Agenor Briquet de Lemos. Brasília: Briquet 
de Lemos, c2004.

LE COADIC, Y.-F. A ciência da informação. 2. ed. Tradução de 
Maria Yêda F. S. de Filgueiras Gomes. Brasília: Briquet de Lemos 
Livros, 2004.

LEITÃO, B. J. M. Avaliação qualitativa e quantitativa numa 
biblioteca universitária: grupos de foco. Niterói: Intertexto; Rio 
de Janeiro: Interciência, 2005.

LUBISCO, N. M. L. (org.). Biblioteca universitária elementos 
para o planejamento, avaliação e gestão. Salvador: EDUFBA, 
2011.

MCGARRY, K. J. O contexto dinâmico da informação: uma 
análise introdutória. Tradução de Helena Vilar de. Lemos. Brasília: 
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– IBILCE do Câmpus de São José do Rio Preto a homologação 
deste Concurso Público.

13.6. O prazo de validade deste Concurso será de 2 anos, 
contado da data da publicação da homologação, prorrogável por 
uma única vez e por igual período, a critério da Administração.

13.6.1. A critério da Administração, os candidatos aprova-
dos em Concurso Público de que trata este Edital, poderão ser 
aproveitados em áreas de atuação diferentes da área de atuação 
descrita neste Edital, preservada a função prevista.

13.7. As informações sobre o presente Concurso Público:
a) até a publicação da classificação definitiva: serão presta-

das pela Fundação VUNESP, por meio do serviço de Atendimento 
ao Candidato, e pelo site da Fundação VUNESP;

b) após a publicação da classificação definitiva: serão de 
responsabilidade do Instituto de Biociências, Letras e Ciências 
Exatas – IBILCE do Câmpus de São José do Rio Preto.

13.8. Para fins deste Concurso Público, o candidato deverá 
manter atualizado seu endereço, desde a inscrição até a publi-
cação da classificação definitiva, na Fundação VUNESP e, após 
esse período, no Instituto de Biociências, Letras e Ciências Exatas 
– IBILCE do Câmpus de São José do Rio Preto.

13.9. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais retifi-
cações, atualizações ou acréscimos, enquanto não consumada a 
providência ou evento que lhes disser respeito ou circunstância 
que será mencionada em edital ou aviso a ser publicado no 
Diário Oficial do Estado de São Paulo – DOE – Poder Executivo 
– Seção I e, disponibilizado, como subsídio, no site da Fundação 
VUNESP, na página deste Concurso Público.

13.10. O Instituto de Biociências, Letras e Ciências Exatas 
– IBILCE do Câmpus de São José do Rio Preto e a Fundação 
VUNESP se eximem de despesas decorrentes de viagens e 
estadas dos candidatos para comparecimento a qualquer das 
fases deste Concurso Público, bem como da responsabilidade 
sobre material e/ou documento eventualmente esquecidos nos 
locais das provas.

13.11. O não atendimento pelo candidato a qualquer 
tempo, de quaisquer das condições estabelecidas neste Edital, 
implicará em sua eliminação deste Concurso Público.

13.12. Decorridos 90 dias da data da publicação da homo-
logação deste Concurso Público e não caracterizando qualquer 
óbice, é facultado o descarte dos registros escritos, mantendo-
-se, porém, pelo prazo de validade deste Concurso Público, os 
registros eletrônicos.

13.13. Sem prejuízo das sanções criminais cabíveis, a qual-
quer tempo, a Fundação VUNESP e o Instituto de Biociências, 
Letras e Ciências Exatas – IBILCE do Câmpus de São José do Rio 
Preto poderão anular a inscrição, prova ou nomeação de candi-
dato, se verificadas falsidades de declaração ou irregularidade 
neste Certame.

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

13.15. O Instituto de Biociências, Letras e Ciências Exatas 
– IBILCE do Câmpus de São José do Rio Preto e a Fundação 
VUNESP não emitirão Declaração de Aprovação neste Concurso 
Público, sendo a própria publicação no Diário Oficial do Estado 
de São Paulo – DOE – Poder Executivo – Seção I e a disponibili-
zação, como subsídio, no site da Fundação VUNESP, documento 
hábil para fins de comprovação da aprovação.

13.16. Todas as convocações, avisos e resultados oficiais 
referentes à realização deste Concurso Público, serão publicados 
no Diário Oficial do Estado de São Paulo – DOE – Poder Execu-
tivo – Seção I, sendo de inteira responsabilidade do candidato 
o seu acompanhamento, não podendo ser alegada qualquer 
espécie de desconhecimento.

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

13.18. Durante a realização das provas e/ou procedimento 
deste Concurso Público não será permitida a utilização de 
qualquer tipo de aparelho que realize a gravação de imagem, de 
som, ou de imagem e som pelo candidato, pelos seus familiares 
ou por quaisquer outros estranhos a este Concurso Público. 
Caso haja qualquer necessidade de realização de uma ou mais 
modalidades de gravação aqui citada, com vistas à produção do 
conhecimento a ser avaliado pela banca examinadora da orga-
nizadora deste Concurso Público, caberá à Fundação VUNESP e, 
somente a ela, a realização, o uso e a guarda de todo e qualquer 
material produzido.

13.19. Salvo a exceção prevista no Capítulo 3, durante a 
realização das provas e/ou procedimento deste Concurso Público 
não será permitida a permanência de acompanhantes, terceiros 
ou candidatos que realizaram ou realizarão prova/fase nos locais 
de aplicação, seja qual for o motivo alegado.

13.20. As ocorrências não previstas neste Edital, os casos 
omissos e os casos duvidosos serão resolvidos, em caráter irre-
corrível, pelo Instituto de Biociências, Letras e Ciências Exatas 
– IBILCE do Câmpus de São José do Rio Preto e pela Fundação 
VUNESP, no que a cada uma couber.

13.21. Fazem parte deste Edital:
a) o Anexo I (Das Atribuições dos Empregos Públicos);
b) o Anexo II (Do Conteúdo Programático);
c) o Anexo III (Do Requerimento de Inclusão e Uso do 

Nome Social);
d) o Anexo IV (Do Cronograma Previsto);
e) o Anexo V (Dos endereços da Fundação VUNESP e do 

Instituto de Biociências, Letras e Ciências Exatas – IBILCE do 
Câmpus de São José do Rio Preto).

ANEXO I – DAS ATRIBUIÇÕES DOS EMPREGOS PÚBLICOS
BIBLIOTECÁRIO
PERFIL OCUPACIONAL DA FUNÇÃO
- Planejar, organizar, orientar e desenvolver trabalhos técni-

cos relativos às atividades de disponibilização da informação em 
qualquer suporte. Gerenciar bibliotecas, centros de informações 
e correlatos, além de redes de informação. Selecionar, adquirir, 
tratar tecnicamente e desenvolver recursos informacionais. 
Orientar e acompanhar a execução do tratamento técnico 
do documento. Disseminar a informação. Manter serviço de 
intercâmbio com unidades de informação governamentais e 
não governamentais para troca de informações, empréstimo de 
obras, etc. Desenvolver estudos e pesquisas. Prestar assessoria, 
orientação e supervisão a outros profissionais sobre assuntos de 
sua especialização. Planejar, desenvolver e acompanhar projetos, 
treinamentos, palestras e eventos. Emitir laudos e/ou pareceres 
técnicos. Desempenhar outras atividades correlatas e afins.

DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DA FUNÇÃO NA ÁREA DE 
ATUAÇÃO

- Planejar, organizar, orientar, propor e desenvolver ati-
vidades relacionadas à gestão e descoberta de conteúdos 
acadêmicos e de tecnologias aplicadas à biblioteca universi-
tária. Gerenciar plataformas de serviços de biblioteca (ALMA), 
plataformas de descoberta (PRIMO), repositórios institucionais, 
planos de gestão e de dados de pesquisa conforme princípios 
FAIR. Promover e disseminar a Ciência Aberta (Open Science) 
e o Acesso Aberto (Open Access). Gerenciar projetos. Avaliar 
produtos e/ou serviços de tecnologia para bibliotecas. Geren-
ciar sistemas específicos para preservação digital confiável de 
acervos das bibliotecas adotando modelo OAIS como Archive-
matica, Lockss, entre outros. Gerenciar, capacitar e disseminar 
o acesso dos acervos impressos, eletrônicos e digitais. Elaborar 
perfis de metadados para materiais bibliográficos (MARC 21, 
RDA, FRBR, AACR2), objetos digitais (Dublin Core), preservação 
(METS, PREMIS), entre outros. Utilizar a Política de Indexação e 
a Linguagem Unesp na elaboração de registros bibliográficos 
e autoridades. Desenvolver, apoiar, apresentar métricas da 
produção científica por meio das plataformas SCIVAL, InCITES, 
entre outras, utilizando conceitos de bibliometria, cientometria 
e altimetria. Gerar relatórios estatísticos de uso das coleções 
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Condição Especial” e realizar o envio do laudo médico ou da 
documentação comprobatória, por meio digital (upload).

b1) o laudo médico deverá ser digitalizado com tamanho de 
até 2 MB e em uma das seguintes extensões: “pdf” ou “png” 
ou “jpg” ou “jpeg”.

2.31.1. O laudo médico encaminhado terá validade somente 
para este Concurso Público.

2.31.2. Não serão avaliados documentos ilegíveis e/ou com 
rasuras ou provenientes de arquivo corrompido.

2.32. Os documentos encaminhados fora da forma e dos 
prazos estipulados no item DA CONDIÇÃO ESPECIAL não serão 
considerados.

2.33. O candidato que, dentro do período de inscrições, dei-
xar de atender ao estabelecido no item DA CONDIÇÃO ESPECIAL 
não terá as condições especiais providenciadas, seja qual for o 
motivo alegado.

2.34. O atendimento às condições especiais pleiteadas fica-
rá sujeito à análise da razoabilidade e viabilidade do solicitado.

2.35. A divulgação da relação de deferimento e de indefe-
rimento de solicitações relativas à condição especial para a rea-
lização das provas ocorrerá conforme cronograma previsto no 
Anexo IV. A relação será divulgada no Diário Oficial do Estado de 
São Paulo – DOE – Poder Executivo – Seção I, e disponibilizada, 
como subsídio, no site da Fundação VUNESP, não podendo ser 
alegada qualquer espécie de desconhecimento.

2.35.1. O candidato com solicitação indeferida poderá inter-
por recurso, conforme dispõe o Capítulo 11 – DOS RECURSOS.

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

2.36. A relação definitiva das solicitações relativas à con-
dição especial será divulgada conforme cronograma previsto 
no Anexo IV.

2.37. O descumprimento das instruções para inscrição esta-
belecidas neste Capítulo implicará a não efetivação da inscrição.

Capítulo 3 – DA CANDIDATA LACTANTE
3.1. A candidata lactante deverá, no momento da realização 

da inscrição, solicitar a necessidade da amamentação durante a 
realização das provas objetiva e/ou dissertativa.

3.2. Em caso de necessidade de amamentação durante a 
realização da prova objetiva, a candidata lactante deverá levar 
um acompanhante, maior de idade, que ficará em local reser-
vado para tal finalidade e que será responsável pela criança.

3.2.1. O acompanhante ficará em sala reservada e será o 
responsável pela guarda da criança. Este estará submetido a 
todas as normas constantes deste Edital, inclusive à apresenta-
ção de documento oficial de identificação e à proibição de uso 
de equipamentos eletrônicos.

3.2.2. A candidata que não levar o acompanhante não 
poderá permanecer com a criança no local de realização da 
prova objetiva.

3.2.3. O Instituto de Artes - IA do Câmpus de São Paulo e 
a Fundação VUNESP não disponibilizarão em hipótese alguma 
acompanhante para a guarda da criança.

3.3. No momento da amamentação, a candidata será acom-
panhada por uma fiscal sem a presença do responsável pela 
criança e sem o material da prova.

3.4. Não haverá compensação do tempo de amamentação 
ao período de duração da prova dessa candidata.

3.5. Excetuada a situação prevista neste Capítulo, não será 
permitida a permanência de criança ou de adulto de qualquer 
idade nas dependências do local de realização da prova, poden-
do ocasionar inclusive a não participação da candidata neste 
Concurso Público.

Capítulo 4 – DA PARTICIPAÇÃO DE PESSOA COM DEFI-
CIÊNCIA

4.1. Será assegurado aos candidatos com deficiência, que 
pretendam fazer uso das prerrogativas que lhes são facultadas 
pelo Decreto Estadual nº 59.591/13 e pela Lei Complementar 
Estadual nº 683/92, alterada pela Lei Complementar Estadual nº 
932/02, nos termos do inciso VIII, do artigo 37, da Constituição 
Federal/88, o direito de inscrição para os empregos públicos 
deste Concurso Público.

4.1.1. O candidato, antes de se inscrever, deverá verificar 
se as atribuições do emprego público, especificadas no Anexo 
I – DAS ATRIBUIÇÕES, são compatíveis com a deficiência que 
possui.

4.2. O candidato que se julgar amparado pelo disposto no 
Decreto Estadual nº 59.591/13, na Lei Complementar nº 683, 
de 18 de setembro de 1992, alterada pela Lei Complementar 
nº 932, de 8 de novembro de 2002, concorrerá, sob sua inteira 
responsabilidade, às vagas reservadas aos candidatos com 
deficiência.

4.3. Em cumprimento ao disposto no artigo 2º, do Decreto 
Estadual nº 59.591/13, será reservado o percentual de 5% (cinco 
por cento) das vagas ofertadas neste certame e das que vierem 
a existir no prazo de validade do Concurso.

4.3.1. Caso a aplicação do percentual de que trata o item 
4.3. resulte em número fracionado, este será elevado até o 1º 
número inteiro subsequente, somente quando a fração for maior 
ou igual a 5 (cinco).

4.3.2. Mesmo que o percentual não atinja o decimal de 0,5 
(cinco décimos), quando existirem de 5 (cinco) a 10 (dez) vagas, 
uma delas deverá ser preenchida obrigatoriamente por candida-
to com deficiência, salvo no caso de não haver candidatos com 
deficiência classificados.

4.4. Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem 
impedimento de longo prazo de natureza física, mental, inte-
lectual, ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais 
barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na 
sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas, 
nos termos do art. 2º da Lei Federal nº 13.146/2015 (Estatuto 
da Pessoa com Deficiência), do art. 1º da Convenção sobre os 
Direitos das Pessoas com Deficiência da Organização das Nações 
Unidas – aprovada pelo Decreto Legislativo nº 186, de 9 de julho 
de 2008 e incorporada pelo Decreto Federal nº 6.949, de 25 de 
agosto de 2009 -, da Lei Federal nº 12.764/2012,  e da Lei Fede-
ral nº 14.126/2021, nos parâmetros estabelecidos pelo art. 4º do 
Decreto nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999, com as alterações 
introduzidas pelo Decreto Federal nº 5.296/2004.

4.4.1. Não serão considerados como deficiência os distúr-
bios passíveis de correção.

4.5. Os candidatos com deficiência participarão deste 
Concurso Público em igualdade de condições com os demais 
candidatos, no que se refere ao conteúdo das provas, à ava-
liação e aos critérios de aprovação, ao dia, horário e local de 
aplicação das provas, e à nota mínima exigida para todos os 
demais candidatos, nos termos do artigo 3º, do Decreto Estadual 
nº 59.591/13, e do artigo 2º, da Lei Complementar Estadual nº 
683/92.

4.5.1. O tempo para a realização das provas a que o 
candidato com deficiência será submetido, poderá ser diferente 
daquele previsto para os demais candidatos, levando-se em 
consideração o grau de dificuldade apresentado em decorrência 
da deficiência (conforme § 4º, do artigo 3º, do Decreto Estadual 
nº 59.591/13, e § 4º, do artigo 2º, da Lei Complementar Estadual 
nº 683/92, com redação dada pela Lei Complementar Estadual 
nº 932/02), desde que requerido na ficha de inscrição e indicado 
no laudo médico emitido por especialista na área de deficiência 
do candidato.

4.5.1.1. O tempo adicional de que trata o item anterior, será 
no máximo, de uma hora para a realização das provas objetiva 
e/ou dissertativa.

4.6. Para concorrer como candidato com deficiência, o 
candidato deverá especificar, na ficha de inscrição, o tipo de 
deficiência, observado o disposto no artigo 4º, do Decreto Fede-
ral nº 3.298/99, alterado pelo Decreto Federal nº 9.508/2018 e 
suas alterações e na Súmula 377 do Superior Tribunal de Justiça; 

Solicitação de Redução de Taxa de Inscrição” e realizar o envio 
dos documentos por meio digital (upload);

b1) os documentos deverão estar digitalizados, frente e 
verso, quando necessário, com tamanho de até 2 MB, por docu-
mento enviado, e em uma das seguintes extensões: “pdf” ou 
“png” ou “jpg” ou “jpeg”.

2.17.1. Não serão avaliados documentos ilegíveis e/ou com 
rasuras ou provenientes de arquivo corrompido.

2.17.2. Não serão considerados documentos enviados 
por quaisquer outras formas diferentes da única especificada 
neste Edital.

2.17.3. Os documentos encaminhados fora da forma e do 
prazo, não serão conhecidos.

2.17.4. O preenchimento do requerimento de solicitação 
de redução da taxa e a documentação anexada serão de inteira 
responsabilidade do candidato, não sendo admitidas alterações 
e/ou inclusões após o período de solicitação do benefício.

2.18. A relação da solicitação será divulgada em 31.08.2022 
no Diário Oficial do Estado de São Paulo – DOE – Poder Exe-
cutivo – Seção I, e disponibilizada, como subsídio, no site da 
Fundação VUNESP, não podendo ser alegada qualquer espécie 
de desconhecimento.

2.18.1. O candidato beneficiado com a redução da taxa 
deverá imprimir o boleto bancário específico com o valor da 
taxa de inscrição reduzido, e efetuar o pagamento até o dia do 
seu vencimento, seguindo os parâmetros firmados neste Edital.

2.18.2. Caso a solicitação de redução seja indeferida, o 
candidato poderá interpor recurso contra o indeferimento, 
no site da Fundação VUNESP, conforme o Capítulo 11 – DOS 
RECURSOS, na Área do Candidato – “RECURSOS”, seguindo as 
instruções ali contidas.

2.18.2.1. Não será permitida, no prazo de recurso, a comple-
mentação de documentos.

2.19. A relação definitiva da solicitação será divulgada em 
16.09.2022 no Diário Oficial do Estado de São Paulo – DOE – 
Poder Executivo – Seção I, e disponibilizada, como subsídio, no 
site da Fundação VUNESP, não podendo ser alegada qualquer 
espécie de desconhecimento.

2.19.1. O candidato que tiver a solicitação de redução inde-
ferida e/ou recurso indeferido, e queira participar deste Concurso 
Público, deverá acessar novamente a “Área do Candidato”, no 
site da Fundação VUNESP, imprimir o boleto bancário e pagar 
o valor da taxa de inscrição pleno, até a data do vencimento 
do boleto.

2.20. A inscrição somente será efetivada após a confirma-
ção, pelo banco, do correspondente pagamento reduzido ou 
pleno do boleto referente à taxa de inscrição.

2.21. As informações prestadas pelo requerente são de 
sua inteira responsabilidade, podendo o Instituto de Artes - IA 
do Câmpus de São Paulo e a Fundação VUNESP utilizá-las em 
qualquer época, no amparo de seus direitos, bem como nos dos 
demais candidatos, não podendo ser alegada qualquer espécie 
de desconhecimento.

2.22. Informações inverídicas, mesmo que detectadas após 
a realização deste certame, acarretarão a eliminação do candi-
dato do Concurso Público, importando em anulação da inscrição 
e dos demais atos praticados pelo candidato, conforme previsto 
no artigo 4º da Lei Estadual nº 12.782, de 20 de dezembro de 
2007.

2.23. A declaração falsa de dados para fins de redução 
do pagamento do valor da taxa de inscrição determinará o 
cancelamento da inscrição e a anulação de todos os atos dela 
decorrentes, bem como exclusão do candidato deste Concurso 
Público em qualquer época, sem prejuízo das sanções civis e 
penais cabíveis pelo teor das afirmativas, assegurado o contra-
ditório e a ampla defesa.

DO CANDIDATO QUE TENHA EXERCIDO A FUNÇÃO DE 
JURADO

2.24. O candidato que tenha exercido a função de jurado 
a partir da vigência da Lei Federal nº 11.689/2008 poderá 
indicar, na ficha de inscrição, esta opção para fins de critério 
de desempate.

2.25. O candidato deverá comprovar ter exercido a função 
de jurado no período entre a data da vigência da referida Lei e 
a data de término das inscrições.

2.26. O candidato deverá encaminhar à Fundação VUNESP, 
certidão, declaração, atestado ou outro documento público 
emitido pelo Judiciário que comprove que exerceu a função 
de jurado.

2.26.1. Para o envio da documentação, o candidato deverá 
durante o período de inscrições:

a) acessar o link próprio deste Concurso Público, no site da 
Fundação VUNESP.

b) após o preenchimento da ficha de inscrição, informando 
a condição de jurado, acessar a Área do Candidato, selecionar 
o link “Envio de Documentos” no campo próprio de “Requeri-
mento para Inscrição na Condição de Jurado” e realizar o envio 
de documento que comprove a condição de jurado, por meio 
digital (upload);

c) o documento deverá ser enviado digitalizado com tama-
nho de até 2 MB e em uma das seguintes extensões: “pdf” ou 
“png” ou “jpg” ou “jpeg”.

2.26.2. Não será avaliado documento ilegível e/ou com 
rasura ou proveniente de arquivo corrompido.

2.26.3. O documento encaminhado terá validade somente 
para este Concurso Público.

2.26.4. Os documentos encaminhados fora da forma e dos 
prazos estipulados no item DO CANDIDATO QUE TENHA EXERCI-
DO A FUNÇÃO DE JURADO não serão considerados.

2.27. O candidato que, dentro do período de inscrições, dei-
xar de declarar a condição de jurado ou aquele que se declarar, 
mas que não comprovar ter sido jurado, não será considerado 
jurado, para fins de uso no critério de desempate.

2.28. A divulgação da relação de deferimento e de indeferi-
mento de solicitações relativas à participação de candidatos com 
a condição de jurado ocorrerá conforme cronograma previsto no 
Anexo IV. A relação será divulgada no Diário Oficial do Estado de 
São Paulo – DOE – Poder Executivo – Seção I, e disponibilizada, 
como subsídio, no site da Fundação VUNESP, não podendo ser 
alegada qualquer espécie de desconhecimento.

2.28.1. O candidato com solicitação indeferida poderá inter-
por recurso, conforme dispõe o Capítulo 11 – DOS RECURSOS.

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

2.29. A relação definitiva das solicitações relativas à 
participação na condição de jurado será divulgada conforme 
cronograma previsto no Anexo IV. Após esta data fica proibida 
qualquer inclusão ou exclusão relativa à participação na condi-
ção de jurado.

DA CONDIÇÃO ESPECIAL
2.30. O candidato que não se declarar deficiente, mas que 

necessitar de condição especial para a realização da prova 
deverá, durante o período de inscrições:

a) acessar o link próprio deste Concurso Público, no site da 
Fundação VUNESP;

b) durante o preenchimento da ficha de inscrição, no campo 
“Condição Especial”, especificar as condições especiais de que 
necessita, seguindo as instruções ali indicadas, e enviar o laudo 
médico e/ou a documentação comprobatória que justifique a 
condição especial solicitada.

2.31. Para o envio do laudo médico ou da documentação 
comprobatória, o candidato, durante o período de inscrições, 
deverá:

a) acessar o link próprio deste Concurso Público, no site da 
Fundação VUNESP;

b) após o preenchimento da ficha de inscrição, acessar a 
Área do Candidato, selecionar o link “Envio de Documentos” 
no campo próprio de “Requerimento para Atendimento com 

20.09.2022, ou por qualquer outro meio que não o especificado 
neste Edital.

2.6.2. O pagamento por agendamento somente será aceito 
se comprovada a sua efetivação até o vencimento do boleto 
bancário.

2.6.3. Em caso de evento que resulte em fechamento das 
agências bancárias, a taxa de inscrição deverá ser paga ante-
cipadamente.

2.6.4. A efetivação da inscrição somente ocorrerá após a 
confirmação, pelo banco, do pagamento referente à taxa de 
inscrição.

2.6.5. O valor pago a título de taxa de inscrição não poderá 
ser transferido para terceiro, nem para outros certames.

2.6.6. Não haverá devolução de importância paga, ainda 
que efetuada a mais ou em duplicidade, nem isenção total 
ou parcial de pagamento do correspondente valor da taxa de 
inscrição, seja qual for o motivo alegado, exceto ao candidato 
amparado pelo disposto na Lei Estadual nº 12.782, de 20 de 
dezembro de 2007.

2.6.7. A devolução da importância paga somente ocorrerá 
se este Concurso Público não se realizar.

2.7. A pesquisa para acompanhar a situação da inscrição 
poderá ser feita no site da Fundação VUNESP, na página deste 
Concurso Público, durante e após o período de inscrições.

2.7.1. Caso seja detectada falta de informação, o candidato 
deverá entrar em contato com o serviço de Atendimento ao 
Candidato, para verificar o ocorrido.

2.8. O candidato será responsável pelas informações pres-
tadas na ficha de inscrição, bem como por eventuais erros e 
omissões.

2.9. Realizada a inscrição, o candidato que, eventualmente, 
necessitar alterar algum dado cadastral, deverá acessar a “Área 
do Candidato \> Meu Cadastro”, no site da Fundação VUNESP, 
clicar no link deste Concurso Público, digitar o CPF e a senha, 
e efetuar a correção necessária, ou entrar em contato com o 
Disque VUNESP.

2.9.1. Para efeito de critério de desempate serão considera-
das as correções cadastrais realizadas até o 2º dia útil contado 
a partir da data de realização da prova objetiva.

2.9.2. O candidato deverá arcar, exclusivamente, com as 
consequências advindas da incorreção do seu cadastro, nos 
termos deste Edital, não podendo alegar qualquer espécie de 
desconhecimento.

2.10. A Fundação VUNESP e o Instituto de Artes - IA do 
Câmpus de São Paulo não se responsabilizam por solicitação de 
inscrição não recebida por motivo de ordem técnica dos compu-
tadores, falhas de comunicação, congestionamento das linhas 
de comunicação, bem como outros fatores de ordem técnica que 
impossibilitem a transferência de dados.

2.11. As informações prestadas pelo candidato são de sua 
inteira responsabilidade, podendo o Instituto de Artes - IA do 
Câmpus de São Paulo e a Fundação VUNESP utilizá-las em 
qualquer época no amparo de seus direitos, não podendo ser 
alegada qualquer espécie de desconhecimento.

2.12. O candidato que não atender aos procedimentos esta-
belecidos neste Edital ou que prestar declaração falsa, inexata 
ou, ainda, que não satisfaça a todas as condições e requisitos 
estabelecidos neste Edital, terá sua inscrição cancelada e, em 
consequência, anulados todos os atos dela decorrentes, mesmo 
que aprovado e que o fato seja constatado posteriormente, sem 
prejuízo das ações criminais cabíveis.

2.13. Ao efetivar a sua inscrição o candidato concorda com 
os termos que constam neste Edital e manifesta plena ciência 
quanto à divulgação de seus dados pessoais (nome, data de 
nascimento, condição de deficiente, se for o caso, notas, resul-
tados, classificações, dentre outros) em editais, comunicados e 
resultados relativos a este certame, tendo em vista que essas 
informações são necessárias ao cumprimento do princípio da 
publicidade dos atos do certame. Neste sentido, não caberão 
reclamações posteriores relativas à divulgação dos dados, 
ficando o candidato ciente de que as informações desta seleção 
possivelmente poderão ser encontradas na internet, por meio de 
mecanismos de busca.

DA REDUÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO
2.14. Em conformidade com o que dispõe a Lei Estadual nº 

12.782, de 20 de dezembro de 2007, o candidato poderá reque-
rer a redução do valor da taxa de inscrição deste Concurso Públi-
co, conforme cronograma previsto no Anexo IV, durante o perí-
odo das 10 horas de 09.08.2022 às 23h59min de 10.08.2022.

2.15. O direito da redução do valor da taxa de inscrição, 
correspondente a 50% (cinquenta por cento), será concedido 
ao candidato que, CUMULATIVAMENTE, preencha os seguintes 
requisitos:

I. seja estudante regularmente matriculado:
a) em uma das séries do ensino fundamental; ou
b) no ensino médio ou equivalente; ou
c) em curso pré-vestibular; ou
d) em curso superior, em nível de graduação ou pós-

-graduação.
II. perceba remuneração mensal inferior a 2 (dois) salários-

-mínimos ou esteja desempregado.
2.16. A comprovação dos requisitos dispostos no item 2.15., 

será realizada conforme segue:
I. Quanto à comprovação da condição de estudante, será 

aceito um dos seguintes documentos:
a) certidão ou declaração expedida por instituição de ensino 

pública ou privada;
b) carteira de identidade estudantil ou documento similar, 

expedido por instituição de ensino pública ou privada, ou por 
entidade de representação estudantil.

II. Quanto à comprovação de renda, será aceito um dos 
seguintes documentos:

a) recibo de pagamento por serviços prestados ou decla-
ração do empregador, firmada em papel timbrado, com nome 
completo e número do RG do empregador e carimbo do CNPJ;

b) extrato de rendimentos fornecido pelo INSS ou outras 
fontes, referente à aposentadoria, auxílio-doença, pensão, pecú-
lio, auxílio-reclusão e previdência privada. Na falta de um 
desses, extrato bancário identificado, com o valor do crédito 
do benefício;

c) recibos de comissões, aluguéis, pró-labores e outros;
d) comprovante de recebimento de pensão alimentícia. Na 

falta desse, extrato ou declaração de quem a concede, especifi-
cando o valor;

e) comprovantes de benefícios concedidos por Programas 
Sociais, como por exemplo: bolsa-escola, bolsa-família e cheque-
-cidadão;

f) declaração original, assinada pelo próprio interessado, 
para autônomos e trabalhadores em atividades informais, 
contendo as seguintes informações: nome completo; telefone(s) 
e n° do RG; atividade que desenvolve; local onde a executa; há 
quanto tempo a exerce e renda bruta mensal em reais.

III. Quanto à comprovação da condição de desempregado, 
será aceito um dos seguintes documentos:

a) recibos de seguro-desemprego e do FGTS;
b) documentos de rescisão do último contrato de trabalho, 

mesmo que temporário. No caso de ter sido feito contrato em 
Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS, anexar, ainda, 
as cópias das páginas de identificação;

c) declaração original, assinada pelo próprio interessado, 
contendo as seguintes informações: nome completo e n° do 
RG; última atividade exercida; local em que era executada; por 
quanto tempo tal atividade foi exercida e data do desligamento.

2.17. Para o envio dos documentos relacionados no item 
2.16., o candidato deverá até 11.08.2022:

a) acessar o link próprio deste Concurso Público, no site da 
Fundação VUNESP;

b) acessar a Área do Candidato, selecionar o link “Envio 
de Documentos” no campo próprio de “Requerimento para 

Capítulo 1 – DOS EMPREGOS PÚBLICOS
1.1. Este Concurso Público destina-se ao provimento dos 

empregos públicos constantes do item 1.2., com vagas existen-
tes e das que vierem a existir dentro do prazo de sua validade.

1.2. Os empregos públicos, o total de vagas, o número de 
vagas para ampla concorrência, o número de vagas reservadas 
para pessoas com deficiência (PCD), os vencimentos, a jornada 
semanal de trabalho e os requisitos exigidos são os estabeleci-
dos na tabela que segue:

Emprego Público
Total de vagas
Nº de vagas para ampla concorrência
Nº de vagas para PCD
(5%)
Salário
Jornada Semanal de Trabalho (horas)
Requisitos Exigidos
Assistente Administrativo II (Área de atuação: Acadêmica)
3
3
-
R$ 4.227,56
40
- Ensino Médio Completo ou equivalente.
Assistente de Suporte Acadêmico II (Área de atuação: Lin-

guagem Tridimensional - Marcenaria e Serralheria)
1
1
-
R$ 4.227,56
40
- Ensino Médio Completo.
Assistente de Suporte Acadêmico III (Área de atuação: Artes 

Circenses)
1
1
-
R$ 6.886,26
40
- Ensino Superior Completo com suplementação em cursos 

específicos com área de atuação.
Assistente de Suporte Acadêmico III (Área de atuação: 

Artes Visuais)
1
1
-
R$ 6.886,26
40
- Ensino Superior Completo.
Assistente de Suporte Acadêmico III (Área de atuação: 

Eletroacústica)
1
1
-
R$ 6.886,26
40
Graduação de Nível Superior em Música (com Habilitação 

em Composição Eletroacústica ou em Composição) ou em Com-
putação, Física, Engenharia ou Matemática.

1.2.1. Os vencimentos dos empregos públicos têm como 
base o mês de março de 2022.

1.3. O Instituto de Artes - IA do Câmpus de São Paulo 
oferece aos seus servidores os seguintes benefícios: vale ali-
mentação, vale transporte, plano de saúde (por adesão), plano 
odontológico (por adesão).

1.4. O servidor prestará serviços nos equipamentos e uni-
dades administrativas do Instituto de Artes - IA do Câmpus de 
São Paulo, dentro do horário estabelecido pela Administração, 
podendo ser diurno e/ou noturno, em dias de semana, sábados, 
domingos e/ou feriados.

1.5. O regime jurídico será o Celetista, conforme disposto na 
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

1.6. As atribuições a serem exercidas pelo servidor encon-
tram-se no Anexo I.

Capítulo 2 – DAS INSCRIÇÕES
2.1. A inscrição deverá ser efetuada das 10h de 09.08.2022 

às 23h59min de 19.09.2022, exclusivamente pela internet no 
site www.vunesp.com.br.

1.1.1. Não será permitida inscrição em desacordo com o 
estabelecido neste Edital.

2.2. A inscrição implicará a completa ciência e a tácita acei-
tação das normas e condições estabelecidas neste Edital e nas 
demais normas legais pertinentes, sobre as quais o candidato 
não poderá alegar qualquer espécie de desconhecimento.

2.3. De forma a evitar ônus desnecessário, o candidato 
deverá efetivar sua inscrição somente após tomar conhecimento 
de todos os requisitos e condições exigidas para o Concurso 
Público.

2.3.1. Não será permitida, em hipótese alguma, a troca do 
emprego público pretendido, após a efetivação da inscrição.

2.3.2. O candidato que se inscrever para mais de um 
emprego público, será considerado ausente naquele em que não 
comparecer na prova objetiva, sendo eliminado deste certame 
nesse respectivo emprego público.

2.4. O candidato deverá entregar, na data da posse, docu-
mentos que comprovem:

a) ser brasileiro, nato ou naturalizado, ou cidadão português 
que tenha adquirido a igualdade de direitos e obrigações civis;

b) ter, no mínimo, 18 anos de idade;
c) quando do sexo masculino, estar em dia com as obriga-

ções militares;
d) ser eleitor e estar quite com a Justiça Eleitoral;
e) estar com o CPF regularizado;
f) possuir os requisitos exigidos para o exercício das atribui-

ções do respectivo emprego público;
g) não registrar antecedentes criminais;
h) ter aptidão física, mental e psicológica para o exercício 

das atribuições do respectivo emprego público, comprovada em 
avaliação médica;

i) outros documentos que o Instituto de Artes - IA do Câm-
pus de São Paulo julgar necessários.

2.5. Para inscrever-se, o candidato – durante o período de 
inscrições – deverá:

a) acessar o site www.vunesp.com.br;
b) localizar, no site, o “link” correlato a este Concurso 

Público;
c) ler, na íntegra, este Edital e preencher total e corretamen-

te a ficha de inscrição;
d) transmitir os dados da inscrição;
e) imprimir o boleto bancário, caso o pagamento seja reali-

zado em dinheiro ou cheque;
f) efetuar o pagamento da taxa de inscrição.
2.6. O valor da taxa de inscrição é de:
a) R$ 61,00 para os empregos públicos de ensino médio;
b) R$ 80,00 para os empregos públicos de ensino superior.
2.6.1. Para o pagamento da taxa de inscrição deverá ser 

utilizado o boleto bancário, gerado até às 23h59min do último 
dia de inscrições no site da Fundação VUNESP, o qual poderá ser 
pago em dinheiro ou cheque em qualquer agência bancária ou 
por meio de cartão de crédito, até o dia 20.09.2022.

2.6.1.1. Se, por qualquer razão, o cheque for devolvido ou 
efetuado pagamento em valor menor ao da correspondente taxa 
de inscrição, a inscrição do candidato será automaticamente 
cancelada.

2.6.1.2. Não será aceito pagamento da taxa de inscrição 
por depósito em caixa eletrônico, pelos Correios, fac-símile, 
transferência eletrônica, DOC, ordem de pagamento ou depósito 
comum em conta corrente, condicional ou realizado após o dia 
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7.13. São de responsabilidade do candidato, inclusive no 
que diz respeito aos seus dados pessoais, a verificação e a 
conferência do material entregue pela Fundação VUNESP, para 
a realização da prova.

7.14. Durante a prova, não serão permitidas quaisquer espé-
cies de consulta a códigos, livros, manuais, impressos, anotações 
e/ou outro tipo de pesquisa, utilização de outro material não 
fornecido pela Fundação VUNESP, utilização de protetor auricu-
lar, de boné, de gorro, de chapéu, de óculos de sol, de relógio (de 
qualquer tipo), de telefone celular ou de qualquer equipamento 
eletrônico de comunicação ou de gravação de imagem, de som, 
ou de imagem e som pelo candidato.

7.14.1. O candidato, que estiver de posse de qualquer equi-
pamento eletrônico deverá, antes do início da respectiva prova:

a) desligá-lo;
b) retirar sua bateria (se possível);
c) acondicioná-lo em embalagem específica fornecida pela 

Fundação VUNESP, antes do início da respectiva prova, devendo 
lacrar a embalagem e mantê-la lacrada, embaixo da carteira, 
durante todo o tempo de realização da prova;

d) colocar, também, nessa embalagem, os eventuais per-
tences pessoais (bonés, gorros ou similares, relógio de qualquer 
tipo, protetor auricular etc.);

e) esse material deverá permanecer durante todo o período 
de permanência do candidato no local de prova, dentro dessa 
embalagem, que deverá também permanecer lacrada e embaixo 
da carteira, até a saída do candidato do prédio de aplicação da 
respectiva prova;

f) os aparelhos eletrônicos deverão permanecer desligados 
e lacrados, bem como com seus alarmes desabilitados, até a 
saída do candidato do prédio de aplicação da respectiva prova.

7.15. A Fundação VUNESP – objetivando garantir a lisura 
e a idoneidade deste Concurso Público – o que é de interesse 
público e, em especial, dos próprios candidatos, poderá solicitar 
aos candidatos a autenticação digital e a reprodução de uma 
frase na lista de presença, durante a realização das provas.

7.15.1. A autenticação digital, a reprodução da frase/
assinatura do candidato visam, ainda, atender ao disposto no 
item 12.3.

7.15.2. A Fundação VUNESP poderá, no transcorrer da apli-
cação das provas, efetuar varredura, com detector de metal, em 
ambientes no local de sua aplicação.

7.16. Será excluído deste Concurso Público o candidato que:
a) não comparecer às provas, conforme convocação publica-

da oficialmente no Diário Oficial do Estado de São Paulo – DOE 
– Poder Executivo – Seção I, e disponibilizada, como subsídio, 
no site da Fundação VUNESP, seja qual for o motivo alegado;

b) apresentar-se fora de local, sala, turma, data e/ou do 
horário estabelecidos no Edital de Convocação;

c) não apresentar o documento de identificação conforme 
previsto na alínea “b”, do item 7.3.;

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

e) estiver, no local de prova, portando, após o seu início, 
qualquer equipamento eletrônico e/ou sonoro e/ou de comuni-
cação ligados ou desligados, que não tenha atendido aos itens 
7.14. e 7.14.1., e suas alíneas;

f) 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 respectiva prova;

g) fizer anotação de informações relativas às suas respos-
tas, em qualquer material que não o fornecido pela Fundação 
VUNESP, ou copiar questões, em parte ou completas, na folha de 
identificação de carteira/rascunho de gabarito da prova objetiva 
ou em outro papel;

h) lançar meios ilícitos para a realização das provas;
i) não devolver ao fiscal da sala a folha de respostas da 

prova objetiva e/ou o caderno de questões da prova objetiva e/
ou dissertativa completos, ou qualquer outro material de aplica-
ção de provas, fornecido pela Fundação VUNESP;

j) estiver portando armas de qualquer espécie, ainda que 
possua o respectivo porte ou autorização;

k) durante o concurso, não atender a quaisquer das disposi-
ções estabelecidas neste Edital;

l) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos;
m) agir com incorreção ou descortesia para com qualquer 

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

o tempo mínimo de 1 hora de permanência mínima ou sem a 
respectiva autorização do responsável pela aplicação da prova 
prática, se for o caso;

o) se recusar a retirar a máscara para o procedimento de 
identificação e/ou para o procedimento de vistoria visual duran-
te as provas, conforme estabelecido no item 7.6.

DA PROVA OBJETIVA
7.17. A prova objetiva tem data prevista para sua realização 

em 06.11.2022, no período da tarde.
7.17.1. O candidato deverá observar, ainda, total e aten-

tamente, o disposto nos itens 7.1. a 7.16., não podendo ser 
alegada qualquer espécie de desconhecimento.

7.18. A confirmação da data, horário e informação sobre 
o local e sala, para a realização da prova objetiva, deverá ser 
acompanhada pelo candidato por meio de Edital de Convocação 
a ser publicado oportunamente e oficialmente no Diário Oficial 
do Estado de São Paulo – DOE – Poder Executivo – Seção I, e 
disponibilizado, como subsídio, no site da Fundação VUNESP, 
não podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento.

7.19. Nos 5 dias que antecederem à data prevista para a 
prova objetiva e/ou dissertativa, o candidato poderá ainda:

a) consultar o site da Fundação VUNESP; ou
b) contatar o serviço de Atendimento ao Candidato.
7.19.1. Eventualmente, se, por qualquer que seja o motivo, 

o nome do candidato não constar do Edital de Convocação, 
esse deverá entrar em contato com a Fundação VUNESP, para 
verificar o ocorrido.

7.19.2. Ocorrendo o descrito no item anterior, poderá o 
candidato participar deste Concurso Público e realizar as provas, 
se apresentar/entregar o respectivo comprovante de pagamento 
da taxa de inscrição efetuado nos moldes previstos neste Edital, 
devendo, para tanto, preencher, datar e assinar, no dia da prova, 
formulário específico.

7.19.3. A inclusão de que trata o item anterior será rea-
lizada de forma condicional, sujeita a posterior verificação da 
regularidade da referida inscrição.

7.19.4. Constatada eventual irregularidade na inscrição, a 
inclusão do candidato será automaticamente cancelada, sem 
direito à reclamação, independentemente de qualquer formali-
dade, considerados nulos todos os atos dela decorrentes.

7.20. O horário de início da prova objetiva será definido em 
cada sala de aplicação, após os devidos esclarecimentos sobre 
sua aplicação.

7.20.1. O candidato somente poderá retirar-se da sala de 
aplicação depois de transcorrido o tempo de uma hora de sua 
duração, levando consigo somente o material fornecido para 
conferência da prova objetiva realizada.

7.21. No ato da realização da prova objetiva, o candidato 
receberá a folha de respostas da prova objetiva e/ou da disserta-
tiva e o caderno de questões da prova objetiva e/ou dissertativa.

7.21.1. O candidato deverá observar, total e atentamente, os 
termos das instruções contidas na capa do caderno de questões 
e na folha de respostas, não podendo ser alegada qualquer 
espécie de desconhecimento.

7.21.2. Em hipótese alguma, haverá substituição da folha 
de respostas por erro do candidato.

7.21.3. A folha de respostas, de preenchimento exclusivo e 
de responsabilidade do candidato, é o único documento válido 
para a correção eletrônica e deverá ser entregue, ao final da 
prova, ao fiscal de sala, juntamente com o caderno de questões 
completo.

6.1.1 A prova objetiva – de caráter eliminatório e classifica-
tório – visa avaliar o grau de conhecimento geral do candidato, 
bem como a capacidade de análise, entendimento e interpreta-
ção de informações, habilidade de trabalhar com estrutura lógi-
ca das relações, capacidade dedutiva e conhecimentos técnicos 
específicos do respectivo emprego público.

6.1.1.1. A prova objetiva será composta de questões de múl-
tipla escolha com 5 alternativas, sendo apenas uma alternativa 
correta, e será elaborada de acordo com o conteúdo programá-
tico estabelecido no Anexo II.

6.1.1.2. A prova objetiva terá a duração de 4 horas.
6.1.2. A prova dissertativa – de caráter eliminatório e classi-

ficatório – visa avaliar os conhecimentos necessários ao desem-
penho pleno das atribuições do candidato ao respectivo empre-
go público, além de considerar sua capacidade de leitura, de 
interpretação e de escrita, na forma culta da língua portuguesa.

6.1.2.1. A prova dissertativa será composta de 2 (duas) 
questões. As questões serão relacionadas ao conteúdo progra-
mático, com estreita correlação à atribuição do emprego público, 
constante do Anexo II.

6.1.2.2. A prova dissertativa será simultânea à prova 
objetiva.

6.1.3. A prova prática – de caráter eliminatório e classifica-
tório – permite avaliar o grau de conhecimento e as habilidades 
do candidato por meio de demonstração prática das atividades 
a serem desempenhadas no exercício do respectivo emprego 
público.

6.1.3.1. A prova prática será elaborada tendo em vista 
o disposto no Anexo I, assim como o respectivo conteúdo de 
Conhecimentos Específicos constantes no Anexo II.

6.1.4. A prova de títulos – de caráter classificatório – visa 
valorizar a formação acadêmica do candidato.

Capítulo 7 – DA PRESTAÇÃO DAS PROVAS
7.1. As provas serão aplicadas na cidade de São Paulo.
7.1.1. Caso haja impossibilidade de aplicação das provas 

na cidade informada no item anterior, por qualquer que seja o 
motivo, a Fundação VUNESP poderá aplicá-las em municípios 
próximos, não assumindo qualquer tipo de responsabilidade 
quanto às eventuais despesas dos candidatos.

7.1.2. Se houver alteração da data de realização das provas, 
por eventuais restrições decorrentes da pandemia do Corona-
vírus (Covid-19), estabelecidas por órgãos ou departamentos 
governamentais e/ou judiciais, o Instituto de Artes - IA do Câm-
pus de São Paulo e a Fundação VUNESP não se responsabilizarão 
pelo ressarcimento de despesas dos candidatos.

7.2. A convocação para a realização das provas deverá ser 
acompanhada pelo candidato por meio de Edital de Convocação 
a ser publicado oficialmente no Diário Oficial do Estado de São 
Paulo – DOE – Poder Executivo – Seção I, e disponibilizado, 
como subsídio, no site da Fundação VUNESP, não podendo ser 
alegada qualquer espécie de desconhecimento.

7.2.1. O candidato poderá, ainda:
a) consultar o site da Fundação VUNESP; ou
b) contatar o serviço de Atendimento ao Candidato.
7.2.2. O candidato somente poderá realizar as provas 

na data, horário, turma, sala e local constantes do Edital de 
Convocação, não podendo ser alegada qualquer espécie de 
desconhecimento.

7.3. O candidato deverá comparecer ao local designado 
para as provas, constante do Edital de Convocação, com ante-
cedência mínima de 60 minutos do horário previsto para seu 
início, munido de:

a) caneta de tinta preta;
b) documento de identificação em uma das seguintes 

formas:
b1) original de um dos seguintes documentos de identifi-

cação: Cédula de Identidade (RG), ou Registro de Identificação 
Civil (RIC), ou Carteira de Órgão ou Conselho de Classe, ou 
Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), ou Carteira 
Nacional de Habilitação com foto, ou Passaporte, ou Carteiras 
de Identidade expedidas pelas Forças Armadas, Polícias Milita-
res e Corpos de Bombeiros Militares, ou Registro Nacional de 
Estrangeiro – RNE;

b2) aplicativo de um dos seguintes documentos digitais de 
identificação: Cédula de Identidade (RG), ou Carteira Nacional 
de Habilitação, ou Título Eleitoral Digital (e-Título). Neste caso, 
a conferência será feita exclusivamente por meio do acesso ao 
documento no aplicativo do órgão emissor.

7.4. 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, conforme segue:

a) se estiver com sintomas de COVID-19, não comparecer 
ao local de provas;

b) sugerimos comparecer e permanecer no local de prova 
fazendo uso de máscara de proteção facial, com cobertura total 
de nariz e boca;

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 prova;

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 prova;

7.5. 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), não sendo permiti-
do beber água diretamente do bebedouro.

7.6. 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.

7.7. Somente será admitido na sala ou local de prova o 
candidato que apresentar um dos documentos discriminados 
na alínea “b”, do item 7.3., desde que permita, com clareza, a 
sua identificação.

7.7.1. O candidato que não apresentar documento, con-
forme disposto na alínea “b”, do item 7.3., não fará as provas, 
sendo considerado ausente e eliminado deste Concurso Público.

7.7.2. Não serão aceitos – para efeito de identificação, no 
dia das provas – protocolos, cópia dos documentos citados na 
alínea “b”, do item 7.3., ainda que autenticada, boletim de ocor-
rência ou quaisquer outros documentos não constantes deste 
Edital, inclusive carteira funcional de ordem pública ou privada.

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

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

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

7.11. O candidato que queira fazer alguma reclamação ou 
sugestão deverá procurar a sala de coordenação no local em que 
estiver prestando a respectiva prova.

7.12. Não haverá prorrogação do tempo previsto para a 
realização de prova em virtude de afastamento, por qualquer 
motivo, de candidato da sala ou local de prova.

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

4.18.2.2. O requerimento de junta médica deverá ser entre-
gue e protocolado pessoalmente pelo interessado no Instituto de 
Artes - IA do Câmpus de São Paulo.

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

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

4.18.3. Findo o prazo da conclusão da junta médica, serão 
divulgadas as Listas de Classificação Definitiva Geral e Especial.

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

4.18.3.2. Serão excluídos deste Concurso Público o candi-
dato que não comparecer à perícia médica ou complementar e/
ou aquele que tiver deficiência considerada incompatível com 
as atribuições do emprego público, mesmo que submetidos e/ou 
aprovados em todas etapas deste Concurso.

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

4.19. O percentual de vagas definidas neste Capítulo, que 
não for provido por inexistência ou reprovação de candidatos 
com deficiência, na perícia médica ou no Concurso, será preen-
chido 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.

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

4.21. Após o ingresso do candidato com deficiência, essa 
condição não poderá ser arguida para justificar a concessão de 
readaptação do emprego público, licença por motivo de saúde e 
de aposentadoria por invalidez.

4.22. Os documentos encaminhados fora da forma e dos 
prazos estipulados neste Capítulo não serão conhecidos.

Capítulo 5 – DA INCLUSÃO DO NOME SOCIAL
5.1. Em conformidade com o Decreto nº 55.588/2010, a 

pessoa transexual ou travesti poderá requerer a inclusão e uso 
do nome social para tratamento e demais publicações referentes 
ao Concurso.

5.2. O candidato transexual ou travesti que queira fazer 
uso do nome social para tratamento deverá, durante o período 
de inscrições:

a) informar, na ficha de inscrição, a utilização do nome 
social;

b) preencher, total e corretamente o requerimento de inclu-
são e uso do nome social, conforme modelo constante no Anexo 
III, disponível, exclusivamente, no site da Fundação VUNESP, na 
Área do Candidato, no link “Editais e Documentos”, bem como 
imprimir, assinar e enviar esse requerimento nos termos do 
disposto no item 5.3.

5.3. Para envio do requerimento de uso do nome social, o 
candidato – durante o período de inscrições – deverá:

a) acessar o link próprio deste Concurso Público, no site da 
Fundação VUNESP.

b) após o preenchimento da ficha de inscrição, acessar a 
Área do Candidato, selecionar o link “Envio de Documentos” 
no campo próprio de “Requerimento para Utilização de Nome 
Social” e realizar o envio do requerimento de uso do nome social 
e do RG, por meio digital (upload);

b1) o requerimento de uso do nome social deverá estar 
digitalizado, frente e verso, quando necessário, com tamanho 
de até 2 MB, por documento enviado, e em uma das seguintes 
extensões: “pdf” ou “png” ou “jpg” ou “jpeg”.

5.3.1. Não serão avaliados documentos ilegíveis e/ou com 
rasuras ou provenientes de arquivo corrompido.

5.3.2. Não será considerado o requerimento de uso do 
nome social enviado por quaisquer outras formas diferentes da 
única especificada neste Edital.

5.4. O candidato que não fizer a solicitação de uso do nome 
social durante o período de inscrições, não terá o atendimento 
deferido, seja qual for o motivo alegado.

5.5. O requerimento encaminhado terá validade somente 
para este Concurso Público.

5.6. Os documentos encaminhados fora da forma e dos 
prazos estipulados neste Capítulo não serão conhecidos.

Capítulo 6 – DAS PROVAS
6.1. Este Concurso Público constará das seguintes provas:
EMPREGOS PÚBLICOS
PROVAS
QUESTÕES
Assistente Administrativo II (Área de atuação: Acadêmica)
Prova Objetiva:
Conhecimentos Gerais
- Língua Portuguesa
- Matemática e Raciocínio Lógico
- Legislação
Conhecimentos Específicos
- Conhecimentos Específicos
Prova Dissertativa
- Conhecimentos Específicos
10
05
05
20
02
Assistente de Suporte Acadêmico II (Área de atuação: Lin-

guagem Tridimensional - Marcenaria e Serralheria)
Prova Objetiva:
Conhecimentos Gerais
- Língua Portuguesa
- Matemática e Raciocínio Lógico
- Legislação
Conhecimentos Específicos
- Conhecimentos Específicos
Prova Dissertativa
- Conhecimentos Específicos
Prova Prática
10
05
05
20
02
Assistente de Suporte Acadêmico III (Área de atuação: Artes 

Circenses)
Assistente de Suporte Acadêmico III (Área de atuação: 

Artes Visuais)
Assistente de Suporte Acadêmico III (Área de atuação: 

Eletroacústica)
Prova Objetiva:
Conhecimentos Gerais
- Língua Portuguesa
- Matemática e Raciocínio Lógico
- Legislação
Conhecimentos Específicos
- Conhecimentos Específicos
Prova Dissertativa
- Conhecimentos Específicos
Prova Prática
Prova de Títulos
10
05
05
20
02

indicar que deseja concorrer às vagas reservadas aos deficientes; 
e durante o período de inscrições, enviar:

a) laudo médico (cópia simples ou autenticada), atestando a 
espécie e o grau ou nível de deficiência, com expressa referência 
ao código correspondente da Classificação Internacional de 
Doença – CID, com assinatura e o carimbo do CRM do médico;

a1) a validade do laudo médico a que se refere a alínea 
anterior será de 2 (dois) anos a contar da data de início da 
inscrição do Concurso quando a deficiência for permanente ou 
de longa duração e de 1 (um) ano a contar da data de início 
da inscrição do Concurso nas demais situações que não se 
enquadrarem em deficiência permanente ou de longa duração.

b) solicitação, se necessário, requerendo tempo e/ou trata-
mento diferenciado para realização das provas, especificando 
as condições técnicas e/ou prova especial de que necessitará, 
conforme laudo médico encaminhado.

4.7. O candidato com deficiência visual deverá, obrigato-
riamente, solicitar – na ficha de inscrição – a necessidade de 
confecção de prova especial ou a necessidade de leitura de sua 
prova, inclusive de tempo adicional para sua realização.

4.7.1. Aos deficientes visuais:
a) ao candidato deficiente visual (cego): serão oferecidas 

provas no sistema braile, desde que solicitadas dentro do 
período de inscrições. Suas respostas deverão ser transcritas em 
braile e para a folha de respostas por um fiscal designado para 
tal finalidade.

a1) o referido candidato deverá levar para esse fim, no 
dia da aplicação da prova objetiva e/ou dissertativa, reglete e 
punção, podendo utilizar-se de soroban.

b) ao candidato com baixa visão: serão oferecidas provas 
ampliadas, desde que solicitadas dentro do período de inscri-
ções. As provas serão confeccionadas no tamanho de fonte 
informado na ficha de inscrição (poderá ser 16, 20, 24 ou 28).

b1) o candidato que não indicar o tamanho da fonte da 
prova ampliada terá sua prova confeccionada com fonte 24.

b2) a ampliação oferecida é limitada à prova. A folha de 
resposta e outros documentos utilizados durante a aplicação 
não são ampliados.

c) ao candidato com deficiência visual (cego ou com baixa 
visão): serão oferecidos computador/notebook, com o software 
NVDA disponível para uso durante a realização de suas provas, 
desde que solicitados dentro do período de inscrições.

c1) na hipótese de serem verificados problemas técnicos no 
computador e/ou software mencionados na alínea “c”, deste 
item, será disponibilizado ao candidato fiscal ledor para leitura 
de suas provas.

4.8. O candidato com deficiência auditiva: deverá, obriga-
toriamente, solicitar – na ficha de inscrição – se necessitará de:

a) intérprete de LIBRAS – Língua Brasileira de Sinais;
b) autorização para utilização de aparelho auditivo.
4.8.1. Caso o candidato use aparelho auditivo, deverá 

constar, expressamente, essa utilização no parecer do médico 
especialista, bem como informado na ficha de inscrição.

4.9. O candidato com deficiência física deverá, obrigato-
riamente, solicitar – na ficha de inscrição – se necessitará de:

a) mobiliário adaptado;
b) auxílio no manuseio das provas e transcrição de res-

postas.
4.10. Para envio da documentação referida na alínea “a” do 

item 4.6., o candidato deverá, durante o período de inscrições:
a) acessar o link próprio deste Concurso Público, no site da 

Fundação VUNESP;
b) após o preenchimento da ficha de inscrição, acessar a 

Área do Candidato, selecionar o link “Envio de Documentos” no 
campo próprio de “Requerimento para Inscrição como Deficien-
te” e realizar o envio do laudo médico, por meio digital (upload);

b1) o laudo médico deverá estar digitalizado, frente e verso, 
quando necessário, com tamanho de até 2 MB, por documento 
enviado, e em uma das seguintes extensões: “pdf” ou “png” ou 
“jpg” ou “jpeg”.

4.10.1. Não serão avaliados documentos ilegíveis e/ou com 
rasuras ou provenientes de arquivo corrompido.

4.10.2. Não serão considerados os documentos enviados 
por quaisquer outras formas diferentes da única especificada 
neste Edital.

4.11. O candidato que não fizer as solicitações de provas e 
condições especiais na ficha de inscrição e durante o período de 
inscrições, não terá as condições especiais providenciadas, seja 
qual for o motivo alegado.

4.12. O atendimento às condições especiais solicitadas fica-
rá sujeito à análise da razoabilidade e da viabilidade do pedido.

4.13. O candidato que, dentro do período de inscrições, 
não declarar ser deficiente ou aquele que se declarar, mas não 
atender aos dispositivos mencionados no item 4.6., não será 
considerado candidato com deficiência, para fins deste Concurso 
Público, e/ou não terá prova especial preparada e/ou a condição 
específica para realização das provas atendida.

4.14. Após o prazo de inscrição, fica proibida qualquer inclu-
são ou exclusão de candidato da lista especial de candidatos 
com deficiência.

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

4.16. A divulgação da relação de deferimentos e de indefe-
rimentos relativos à solicitação para concorrer como candidato 
com deficiência e à solicitação de condição especial ocorrerá 
conforme cronograma previsto no Anexo IV. A relação será publi-
cada no Diário Oficial do Estado de São Paulo – DOE – Poder 
Executivo – Seção I, e disponibilizada, como subsídio, no site da 
Fundação VUNESP, não podendo ser alegada qualquer espécie 
de desconhecimento.

4.16.1. O candidato que tenha tido indeferida a solicitação 
de inscrição para concorrer como pessoa com deficiência e/
ou a solicitação de condição especial, poderá interpor recurso, 
conforme dispõe o Capítulo 11 – DOS RECURSOS.

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

4.16.3. A divulgação da relação definitiva de candidatos 
que tiveram deferidas ou indeferidas a solicitação de inscrição 
para concorrer como pessoa com deficiência e/ou a solicitação 
de condição especial ocorrerá conforme cronograma previsto no 
Anexo IV, no Diário Oficial do Estado de São Paulo – DOE – Poder 
Executivo – Seção I, e disponibilização, como subsídio, no site da 
Fundação VUNESP, não podendo ser alegada qualquer espécie 
de desconhecimento. Após esta data 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.

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

4.18. O candidato inscrito como pessoa com deficiência 
classificado, será convocado para perícia médica e perícia com-
plementar, caso necessário, na cidade de São Paulo, em órgão 
competente do Estado, em época oportuna, a fim de verificar a 
configuração e a compatibilidade da deficiência com o exercício 
das atribuições do emprego público, nos termos do artigo 3º da 
Lei Complementar Estadual nº 683/92.

4.18.1. A divulgação do resultado da perícia dar-se-á por 
publicação no Diário Oficial do Estado de São Paulo – DOE – 
Poder Executivo – Seção I e disponibilização, como subsídio, no 
site da Fundação VUNESP, não podendo ser alegada qualquer 
espécie de desconhecimento.

4.18.2. Quando a perícia concluir pela inaptidão do candi-
dato, este poderá requerer junta médica para nova inspeção, da 
qual poderá participar profissional por ele indicado.
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8.4. DA PROVA DE TÍTULOS
8.4.1. A prova de títulos terá caráter classificatório.
8.4.2. Serão avaliados os títulos somente dos candidatos 

habilitados na prova prática.
8.4.2.1. O candidato que não enviar os títulos, não será 

eliminado deste Concurso Público à vista do caráter classifica-
tório desta prova.

8.4.3. A pontuação total da prova de títulos estará limitada 
ao valor máximo de 4 (quatro) pontos.

8.4.4. A pontuação dos títulos estará limitada aos valores 
constantes na tabela de títulos, observando-se os comprovantes, 
os valores unitário e máximo e a quantidade máxima de cada 
título.

8.4.5. Os pontos que excederem o valor máximo em cada 
alínea da tabela de títulos, bem como os que excederem a pon-
tuação total da prova de títulos, serão desconsiderados.

8.4.6. Somente serão avaliados os títulos obtidos até a data 
final do envio dos títulos.

8.4.7. Tabela de Títulos:
TÍTULOS
COMPROVANTES
QUANTIDADE MÁXIMA
VALOR UNITÁRIO
VALOR MÁXIMO
a) Doutor na área exigida nos requisitos para o emprego 

público
- Diploma devidamente registrado ou
- certificado/declaração de conclusão de curso acompanha-

do do histórico escolar.
1
2,5
2,5
b) Mestre na área exigida nos requisitos para o emprego 

público
1
1,5
1,5
8.4.8. Cada título será considerado uma única vez.
Capítulo 9 – DA PONTUAÇÃO FINAL
9.1. A pontuação final do candidato habilitado correspon-

derá:
a) para o emprego público com prova objetiva e disser-

tativa: a somatória das notas obtidas nas provas objetiva e 
dissertativa;

b) para o emprego público com prova objetiva, dissertativa 
e prática: a somatória das notas obtidas nas provas objetiva, 
dissertativa e prática;

c) para os empregos públicos com prova objetiva, disserta-
tiva, prática e títulos: a somatória das notas obtidas nas provas 
objetiva, dissertativa e prática acrescida da pontuação da prova 
de títulos.

Capítulo 10 – DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE E DA CLAS-
SIFICAÇÃO FINAL

10.1. Os candidatos aprovados serão classificados por 
ordem decrescente da pontuação final.

10.2. Na hipótese de igualdade na pontuação final, serão 
aplicados, sucessivamente, os critérios de desempate adiante 
definidos:

10.2.1. Para o emprego público de Assistente Administrativo 
II (Área de atuação: Acadêmica):

a) 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, tomando como 
base a data de encerramento das inscrições;

b) que obtiver maior nota na prova dissertativa;
c) que obtiver maior número de acertos nas questões de 

conhecimentos específicos;
d) que obtiver maior número de acertos nas questões de 

língua portuguesa;
e) que obtiver maior número de acertos nas questões de 

matemática e raciocínio lógico;
f) maior idade entre aqueles com idade inferior a 60 anos;
g) que tiver exercido a função de jurado nos termos da Lei 

Federal nº 11.689/2008.
10.2.2. Para os empregos públicos de Assistente de Suporte 

Acadêmico II (Área de atuação: Linguagem Tridimensional - Mar-
cenaria e Serralheria), Assistente de Suporte Acadêmico III (Área 
de atuação: Artes Circenses), Assistente de Suporte Acadêmico III 
(Área de atuação: Artes Visuais) e Assistente de Suporte Acadê-
mico III (Área de atuação: Eletroacústica):

a) 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, tomando como 
base a data de encerramento das inscrições;

b) que obtiver maior nota na prática;
c) que obtiver maior nota na prova dissertativa;
d) que obtiver maior número de acertos nas questões de 

conhecimentos específicos;
e) que obtiver maior número de acertos nas questões de 

língua portuguesa;
f) que obtiver maior número de acertos nas questões de 

matemática e raciocínio lógico;
g) maior idade entre aqueles com idade inferior a 60 anos;
h) que tiver exercido a função de jurado nos termos da Lei 

Federal nº 11.689/2008.
10.3. Persistindo, ainda, o empate, poderá haver sorteio na 

presença dos candidatos envolvidos.
10.4. Os candidatos classificados serão enumerados, por 

emprego público, em duas listas, a saber:
a) lista de classificação geral: contendo todos os classifica-

dos, inclusive os candidatos que concorrem como pessoas com 
deficiência;

b) lista de classificação especial: contendo os candidatos 
classificados que concorrem como pessoa com deficiência.

10.5. Não ocorrendo, neste Concurso Público, inscrição ou 
classificação de candidatos que concorrem como pessoa com 
deficiência, será elaborada somente a lista de classificação geral.

Capítulo 11 – DOS RECURSOS
11.1. Caberá recurso contra:
a) o indeferimento do resultado da solicitação de redução;
b) o indeferimento de inscrição como pessoa com defici-

ência;
c) o indeferimento de condição especial para a realização 

das provas;
d) o indeferimento da condição de jurado;
e) o gabarito da prova objetiva;
f) os resultados das provas;
g) a classificação prévia.
11.2. O prazo para interposição de recurso será de 3 dias 

úteis, contados da data da publicação oficial ou do fato que 
lhe deu origem.

11.3. Quando o recurso se referir ao gabarito da prova 
objetiva, deverá ser elaborado e protocolado de forma indivi-
dualizada, ou seja, um recurso para cada questão e a decisão 
será tomada mediante parecer técnico da Banca Examinadora.

11.4. A matéria do recurso será restrita à alegação de irre-
gularidade insanável ou de preterição de formalidade essencial 
e não terá efeito suspensivo.

11.5. O recurso deverá ser protocolado no site da Fundação 
VUNESP, na página deste Concurso Público, a partir das 10 
horas, bem como conter, obrigatoriamente, o relato sucinto do 
fato motivador do recurso, com o devido embasamento.

11.6. Para recorrer, o candidato deverá utilizar somente o 
site da Fundação VUNESP, na página deste Concurso Público, 
seguindo as instruções ali contidas.

11.7. Somente serão apreciados os recursos interpostos 
para a respectiva fase a que se referem e expressos em termos 
convenientes, que apontem circunstâncias que os justifiquem, 

e assinatura do responsável, assim como com data do docu-
mento, e:

a) no caso de declaração de conclusão de curso de douto-
rado ou de mestrado, deverá constar a data de homologação do 
respectivo título ou de homologação da ata de defesa;

b) no histórico escolar deverão constar o rol das disciplinas/
atividades com as respectivas cargas horárias, notas ou concei-
tos obtidos pelo aluno e o título do trabalho (tese, dissertação);

c) documentos obtidos de meio digital (arquivos da inter-
net) apenas serão aceitos se atenderem a uma das seguintes 
condições:

c1) conter a informação de que o documento foi assinado 
digitalmente ou eletronicamente e conter a identificação do 
assinante;

c2) conter código de verificação de sua autenticidade e 
assinatura devidamente identificada do responsável por sua 
emissão;

c3) conter código e endereço eletrônico de verificação de 
sua autenticidade.

7.53. Quando o documento não comprovar explicitamente 
que o título se enquadra nas áreas exigidas nos requisitos para 
o emprego público o candidato poderá encaminhar, também, 
de acordo com as normas estabelecidas neste Edital, histórico 
escolar ou declaração da instituição que emitiu o documento 
contendo as informações complementares que permitam o 
perfeito enquadramento do título.

7.54. Os títulos/documentos equivalentes ao de doutor e 
de mestre obtidos no exterior deverão ser reconhecidos por uni-
versidades oficiais do Brasil que mantenham cursos congêneres, 
credenciados nos órgãos competentes.

7.55. Não serão aceitos como comprovantes de títulos:
a) protocolos de documentos ou fac-símile;
b) comprovantes que não apresentem de forma clara e 

inequívoca a conclusão do curso e obtenção do grau;
c) diplomas de doutorado e de mestrado que não conte-

nham a frente e o verso do documento original;
d) comprovante que não ateste inequivocamente ter relação 

com as áreas  exigidas nos requisitos para o emprego público;
e) comprovante que não atenda às normas deste Edital.
7.56. Previamente ao envio dos títulos, o candidato deverá:
a) digitalizar as cópias simples de todos os documentos que 

enviará como comprovante de títulos e salvá-las em arquivo 
no formato “pdf” ou “png” ou “jpg” ou “jpeg” com até 2 MB 
de tamanho cada um; cada documento deverá ser salvo em 
um arquivo e em tamanho compatível com a impressão em 
papel A4;

a1) os documentos que possuam frente e verso devem ser 
digitalizados em ambos os lados;

b) identificar (nomear) o arquivo com a imagem de cada 
documento, explicitando o seu conteúdo;

c) conferir a qualidade da imagem digitalizada de todos 
os documentos;

d) verificar se a imagem está nítida, se está completa, se é 
possível realizar a leitura com clareza de todas as informações, 
se está orientada corretamente e/ou outros detalhes que possam 
comprometer a correta leitura de seu conteúdo.

7.57. Para o envio dos títulos o candidato deverá seguir as 
seguintes orientações:

a) acessar o link próprio deste Concurso Público, no site da 
Fundação VUNESP;

b) acessar a Área do Candidato, selecionar o link “Envio 
de Documentos” e realizar o envio dos títulos, por meio digital 
(upload);

b1) os títulos deverão ser enviados digitalizados com tama-
nho de até 2 MB e em uma das seguintes extensões: “pdf” ou 
“png” ou “jpg” ou “jpeg”.

c) no campo denominado “alteração” enviar somente 
os arquivos, devidamente identificados, de documentos que 
comprovem a alteração de nome, caso tenha ocorrido, e o título 
de mestre que utilizará como requisito, caso entregue também 
outro título de mestre para pontuar como título.

d) no campo denominado “doutorado” enviar somente os 
arquivos, devidamente identificados, contendo os títulos que 
correspondam ao doutorado.

e) no campo denominado “mestrado” enviar somente os 
arquivos, devidamente identificados, contendo os títulos que 
correspondam ao mestrado e que não serão utilizados como 
requisito para a posse no emprego público.

f) cada documento, em seu respectivo arquivo, deverá ser 
enviado uma única vez e no campo correspondente ao tipo 
de título.

7.58. Não serão considerados/avaliados os documentos:
a) encaminhados fora da forma ou do “campo” estipulados 

neste Edital;
b) encaminhados fora do prazo estipulado neste Edital;
c) ilegíveis e/ou com rasuras ou provenientes de arquivo 

corrompido;
d) que não atendam as normas previstas neste Edital;
e) que não permitam comprovar inequivocamente pertencer 

ao candidato.
7.59. Será de inteira responsabilidade do candidato o 

envio dos títulos no período determinado para esta prova, 
arcando o candidato com as consequências de eventuais erros 
ou omissões.

7.60. Não serão aceitos títulos encaminhados fora da 
forma, data e horário estabelecidos neste Edital, nem a com-
plementação ou a substituição, a qualquer tempo fora do prazo 
de envio dos documentos previstos neste Edital, de títulos já 
encaminhados.

7.61. Comprovada, em qualquer tempo, a irregularidade ou 
ilegalidade na obtenção do título, o candidato terá anulada a 
respectiva pontuação e, comprovada a sua culpa, será eliminado 
deste Concurso Público.

7.62. O resultado da prova de títulos será publicado no 
Diário Oficial do Estado de São Paulo – DOE – Poder Executi-
vo – Seção I, e divulgado, como subsídio, no site da Fundação 
VUNESP, na página deste Concurso Público, não podendo ser 
alegada qualquer espécie de desconhecimento.

Capítulo 8 – DO JULGAMENTO DAS PROVAS E HABILI-
TAÇÃO

8.1. DA PROVA OBJETIVA
8.1.1. A prova objetiva será avaliada na escala de 0 a 100 

pontos.
8.1.2. A nota da prova objetiva será obtida pela fórmula:
NP = Na x100/Tq
Onde:
NP = Nota da prova
Na = Número de acertos do candidato
Tq = Total de questões da prova objetiva
8.1.3. Será considerado habilitado, na prova objetiva, o 

candidato que obtiver nota igual ou superior a 50 e não zerar 
em nenhum dos componentes dessa prova (Língua Portuguesa, 
Matemática e Raciocínio Lógico, Legislação e Conhecimentos 
Específicos).

8.1.4. Os candidatos ausentes e os não habilitados na prova 
objetiva, serão eliminados deste Concurso Público.

8.2. DA PROVA DISSERTATIVA
8.2.1. A prova dissertativa será avaliada na escala de 0 a 

100 pontos.
8.2.2. Será considerado habilitado o candidato que obtiver 

nota igual ou superior a 50 pontos.
8.2.3. O candidato não habilitado na prova dissertativa e 

aquele habilitado na prova objetiva, mas que não tiver sua prova 
dissertativa corrigida será eliminado deste Concurso Público.

8.3. DA PROVA PRÁTICA
8.3.1. A prova prática será avaliada na escala de 0 a 100 

pontos.
8.3.2. Será considerado habilitado na prova prática o candi-

dato que obtiver nota igual ou superior a 50 pontos.
8.3.3. O candidato ausente, não convocado ou não habi-

litado na prova prática será excluído deste Concurso Público.

dos para rascunho e para resposta definitiva, a fim de que não 
seja prejudicado.

7.33.1. Os campos reservados para a resposta definitiva 
serão os únicos válidos para a avaliação da resposta do can-
didato.

7.33.2. Os campos reservados para rascunho são de preen-
chimento facultativo e não serão considerados para avaliação.

7.34. O candidato deverá observar, atentamente, os termos 
das instruções contidas na capa do caderno, não podendo ser 
alegada qualquer espécie de desconhecimento.

7.35. Ao término do prazo previsto para a duração da prova, 
não será concedido tempo adicional para o candidato continuar 
respondendo às questões ou procedendo à transcrição para a 
parte definitiva do caderno de prova.

7.36. Ao final da prova, o candidato deverá entregar o 
caderno completo ao fiscal da sala.

7.37. Será atribuída nota 0 (zero) à prova que:
a) estiver faltando folhas.
7.38. Será atribuída nota 0 (zero) à questão que:
a) apresentar nome, rubrica, assinatura, informações pes-

soais, sinal, marca ou informação não pertinente ao solicitado 
nas questões que possa permitir a identificação do candidato;

b) apresentar sinais de uso de corretor de texto ou de 
caneta marca-texto;

c) responder incorretamente a questão proposta;
d) estiver em branco;
e) apresentar textos sob forma não articulada verbalmente 

ou for escrita em língua diferente da portuguesa;
f) apresentar letra ilegível e/ou incompreensível;
g) apresentar o texto definitivo fora do espaço reservado 

para tal.
7.39. Será considerado como não-escrito o texto ou trecho 

de texto que:
a) estiver rasurado;
b) for ilegível ou incompreensível;
c) for escrito em língua diferente da portuguesa;
d) for escrito fora do espaço destinado ao texto definitivo.
7.40. Um exemplar do caderno da prova dissertativa, em 

branco, será disponibilizado, única e exclusivamente, no site da 
Fundação VUNESP, na página deste Concurso Público, a partir 
das 10 horas do 1º (primeiro) dia útil subsequente ao de sua 
aplicação.

DA PROVA PRÁTICA
7.41. A convocação para a prova prática será publicada 

oportunamente no Diário Oficial do Estado de São Paulo – DOE 
– Poder Executivo – Seção I, e disponibilizada, como subsídio, 
no site da Fundação VUNESP, na página deste Concurso Público, 
devendo o candidato observar, total e atentamente, o disposto 
nos itens 7.1. ao 7.16., sendo de responsabilidade do candidato 
o acompanhamento, não podendo ser alegada qualquer espécie 
de desconhecimento.

7.42. Esta prova será realizada em data, horário/turma, sala 
e locais a serem divulgados em Edital de Convocação.

7.43. Para os empregos públicos de Assistente de Suporte 
Acadêmico II (Área de atuação: Linguagem Tridimensional - Mar-
cenaria e Serralheria), Assistente de Suporte Acadêmico III (Área 
de atuação: Artes Circenses), Assistente de Suporte Acadêmico 
III (Área de atuação: Artes Visuais) e Assistente de Suporte Aca-
dêmico III (Área de atuação: Eletroacústica), serão convocados 
para a prova prática, os primeiros candidatos habilitados na 
prova dissertativa, conforme segue:

a) para ampla concorrência: 10 candidatos, por emprego 
público.

b) para candidatos com deficiência (5%): 1 candidato, por 
emprego público.

7.43.1 havendo empate na última colocação, será utilizado 
o critério de desempate estabelecido no Capítulo 10.

7.44. Para a realização da prova prática, o candidato deverá 
apresentar um dos documentos discriminados na alínea “b”, 
do item 7.3.

7.44.1. A prova prática será elaborada tendo em vista 
as atribuições do emprego público previstas no Anexo I e o 
conteúdo de Conhecimentos Específicos constante do Anexo 
II e objetiva mensurar a experiência, adequação de atitudes e 
habilidades do candidato em manusear, movimentar e realizar 
as tarefas pertinentes ao emprego público, de acordo com que 
lhe for solicitado.

7.44.2. Para a realização da prova prática, o candidato 
deverá comparecer trajado e calçado considerando o cumpri-
mento das normas de segurança e de acordo para a execução 
das tarefas.

7.45. Nenhum candidato poderá retirar-se do local da prova 
prática sem autorização expressa do responsável pela aplicação.

7.46. O candidato, ao terminar a realização da prova prática 
ou ao término do tempo que lhe fora determinado para apresen-
tar a atividade prática, deverá entregar ao aplicador todo o seu 
material de avaliação.

DA PROVA DE TÍTULOS
7.47. A prova de títulos, para os empregos públicos de 

Assistente de Suporte Acadêmico III (Área de atuação: Artes 
Circenses), Assistente de Suporte Acadêmico III (Área de atu-
ação: Artes Visuais) e Assistente de Suporte Acadêmico III 
(Área de atuação: Eletroacústica), será realizada digitalmente 
(upload), com o envio dos títulos por meio de acesso ao site da 
Fundação VUNESP, na página deste Concurso Público, na Área 
do Candidato, não podendo ser alegada qualquer espécie de 
desconhecimento.

7.47.1. Os títulos deverão ser enviados no período de 
17.11.2022 a 21.11.2022.

7.47.2. Os documentos relativos aos títulos deverão ser 
encaminhados no formato digital, por upload de arquivos con-
tendo cópias simples digitalizadas dos comprovantes dos títulos.

7.47.3. Somente os candidatos habilitados na prova prática 
terão seus títulos avaliados.

7.47.4. A qualidade das imagens dos comprovantes de títu-
los, a comprovação dos títulos e o envio dos arquivos por upload 
são de responsabilidade exclusiva do candidato.

7.47.5. O envio de títulos não é obrigatório à vista do cará-
ter classificatório desta prova.

7.48. Serão considerados títulos somente os obtidos em 
cursos de doutorado e mestrado autorizados e reconhecidos 
pelo MEC.

7.48.1. Não serão considerados como títulos os cursos que 
se constituírem em requisito para o emprego público. Assim 
sendo, no caso de entrega de títulos, previstos na tabela de títu-
los, que possam ser considerados requisitos, o candidato deverá 
entregar, de acordo com as normas deste Edital:

a) o documento que comprova o título e
b) o documento que comprova o requisito para assumir o 

emprego público.
7.49. Todos os títulos deverão ser comprovados por docu-

mentos que contenham as informações necessárias ao perfeito 
enquadramento e consequente valoração.

7.49.1. Cabe exclusivamente ao candidato apresentar pro-
vas materiais que comprovem o atendimento integral às normas 
deste Edital.

7.50. Quando o nome do candidato for diferente do cons-
tante nos documentos encaminhados deverá ser encaminhado, 
também, o correspondente comprovante de alteração do nome.

7.51. Para a comprovação dos títulos, o candidato deverá 
atender aos subitens seguintes.

7.51.1. Para comprovação da conclusão do curso de pós-
-graduação stricto sensu (doutorado e mestrado), será aceito 
Diploma devidamente registrado de instituições autorizadas 
pelo MEC.

7.51.2. Também será aceita declaração de conclusão de 
doutorado e mestrado, desde que acompanhada do respectivo 
histórico escolar.

7.52. Os comprovantes dos títulos deverão estar em papel 
timbrado da instituição, com nome, cargo/função/departamento 

7.21.4. O candidato deverá transcrever as respostas para a 
folha de respostas, com caneta de tinta preta, bem como, assinar 
no campo apropriado.

7.21.4.1. Alerta-se que a eventual utilização de caneta de 
tinta de outra cor para o preenchimento das respostas poderá 
acarretar prejuízo ao candidato, uma vez que as marcações 
poderão não ser detectadas pelo software de reconhecimento 
de digitalização.

7.21.4.2. O candidato que tenha obtido da Fundação 
VUNESP autorização para utilização de fiscal transcritor deverá 
indicar os alvéolos a serem preenchidos por esse fiscal.

7.21.5. Não será computada, questão com emenda ou rasu-
ra, ainda que legível, nem questão não respondida ou que conte-
nha mais de uma resposta, mesmo que uma delas esteja correta.

7.21.6. Na folha de respostas, não deverá ser feita nenhuma 
marca fora do campo reservado às respostas ou à assinatura 
do candidato, sob pena de acarretar prejuízo ao desempenho 
do mesmo.

7.21.7. Para garantir a lisura do encerramento da prova, 
deverão permanecer em cada uma das salas de prova os 3 
últimos candidatos, até que o último deles entregue sua prova. 
Esses candidatos – após a assinatura do respectivo termo – 
deverão sair juntos da sala de prova.

7.21.7.1. Após o término do prazo previsto para a duração 
da prova, não será concedido tempo adicional para o candidato 
continuar respondendo, questão ou procedendo à transcrição 
para a folha de respostas e/ou para o rascunho de gabarito.

7.21.8. Um exemplar do caderno de questões da prova 
objetiva, em branco, será disponibilizado, única e exclusiva-
mente, no site da Fundação VUNESP, na página deste Concurso 
Público, a partir das 10 horas do 1º dia útil subsequente ao de 
sua aplicação.

7.21.9. O gabarito oficial da prova objetiva está previsto 
para publicação oficial no Diário Oficial do Estado de São Paulo 
– DOE – Poder Executivo – Seção I, e disponibilizado, como 
subsídio, no site da Fundação VUNESP, na página deste Con-
curso Público, a partir das 10 horas do 2º dia útil subsequente 
ao da aplicação, não podendo ser alegada qualquer espécie de 
desconhecimento.

DA PROVA DISSERTATIVA
7.22. A prova dissertativa será aplicada no mesmo dia, horá-

rio e local da prova objetiva, devendo o candidato observar, total 
e atentamente o disposto nos itens 7.1. ao 7.16., não podendo 
ser alegada qualquer espécie de desconhecimento.

7.23. Serão corrigidas as provas dissertativas dos can-
didatos habilitados e melhor classificados na prova objetiva, 
conforme segue:

Empregos Públicos
Ampla concorrência
Candidatos com deficiência (5%)
Assistente Administrativo II (Área de atuação: Acadêmica)
50
3
Assistente de Suporte Acadêmico II (Área de atuação: Lin-

guagem Tridimensional - Marcenaria e Serralheria)
30
2
Assistente de Suporte Acadêmico III (Área de atuação: Artes 

Circenses)
30
2
Assistente de Suporte Acadêmico III (Área de atuação: 

Artes Visuais)
30
2
Assistente de Suporte Acadêmico III (Área de atuação: 

Eletroacústica)
30
2
7.23.1. Havendo empate na última colocação, será utilizado 

o critério de desempate estabelecido no Capítulo 10.
7.24. É de responsabilidade do candidato a verificação e a 

conferência do material entregue pela Fundação VUNESP para a 
realização da prova, inclusive no que diz respeito aos seus dados 
pessoais e as orientações contidas na capa do caderno da prova.

7.24.1. O candidato receberá o caderno pré-identificado, no 
qual deverá conferir seu nome, seu número do documento de 
identidade, se há falhas de impressão e se o caderno está com-
pleto e, então, assinar no local reservado na capa do caderno.

7.24.2. Na hipótese de haver falhas de impressão ou 
ausência de folhas, o candidato deverá informar imediatamente 
ao fiscal da sala.

7.24.3. Nos casos de eventual falta de prova/material perso-
nalizado de aplicação de provas, em razão de falha de impressão 
ou de equívoco na distribuição de prova/material, a Fundação 
VUNESP tem a prerrogativa para entregar ao candidato prova/
material reserva não personalizado eletronicamente, o que será 
registrado no Termo de Responsabilidade do Fiscal da sala e no 
Relatório do Coordenador.

7.24.4. Em hipótese alguma, haverá substituição do cader-
no de prova por erro do candidato.

7.25. Na prova dissertativa, não será permitida a consulta 
a qualquer outro material além do fornecido pela Fundação 
VUNESP.

7.26. Durante a realização da prova, não será permitido o 
uso de máquinas calculadoras, pagers ou de qualquer aparelho 
eletrônico ou de comunicação, sob pena de desclassificação do 
candidato e nulidade de sua prova.

7.27. As questões da prova dissertativa abordarão os conhe-
cimentos específicos previstos no Anexo II.

7.27.1. Na correção da prova dissertativa serão analisados 
o conhecimento e a capacidade do candidato em desenvolver 
a questão proposta de forma precisa, com clareza, coerência e 
objetividade. Serão avaliados, ainda, a organização do texto, a 
análise e síntese dos fatos examinandos, a correção gramatical e 
a capacidade de interpretação e exposição demonstrada.

7.28. A prova dissertativa deverá ser manuscrita, em letra 
legível, com caneta esferográfica de tinta preta.

7.28.1. Alerta-se que a eventual utilização de caneta de 
tinta de outra cor para o preenchimento das respostas poderá 
acarretar prejuízo ao candidato, uma vez que a nitidez do texto 
poderá ficar prejudicada ao se digitalizar a resposta para a 
correção.

7.29. Não será permitida a interferência ou a participação 
de outras pessoas, salvo em caso de candidato que tenha 
solicitado e obtido autorização da Fundação VUNESP para 
atendimento especial para a realização da prova. Nesse caso, o 
candidato será acompanhado por fiscal da Fundação VUNESP, 
para o qual deverá ditar os textos, especificando oralmente a 
grafia das palavras e os sinais gráficos de pontuação.

7.30. Não será prestado ao candidato nenhum esclareci-
mento sobre o enunciado das questões ou sobre o modo de 
resolvê-las.

7.31. Na prova dissertativa, o candidato deverá assinar 
única e exclusivamente no local destinado especificamente para 
essa finalidade.

7.31.1. Qualquer sinal, marca, desenho, rubrica, assinatura 
ou nome, feito pelo candidato, em qualquer local do caderno 
que não o estipulado pela Fundação VUNESP para a assinatura 
do candidato, que possa permitir sua identificação, acarretará a 
atribuição de nota zero à questão.

7.32. Na prova dissertativa é vedado o uso de corretor de 
texto, de caneta marca-texto ou de qualquer outro material que 
possa identificar a prova, sob pena de atribuição de nota zero 
à questão.

7.33. Não será admitido o uso de qualquer outra folha de 
papel – para rascunho ou como parte ou resposta definitiva 
– diversa das existentes no caderno. Para tanto, o candidato 
deverá atentar para os respectivos espaços específicos destina-
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palavras: substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advér-
bio, preposição e conjunção: emprego e sentido que imprimem 
às relações que estabelecem. Concordância verbal e nominal. 
Regência verbal e nominal. Colocação pronominal. Crase.

Matemática e Raciocínio Lógico: Resolução de situações-
-problema, envolvendo: adição, subtração, multiplicação, divi-
são, potenciação ou radiciação com números reais, nas suas 
possíveis representações. Mínimo múltiplo comum. Máximo 
divisor comum. Porcentagem. Razão e proporção. Regra de três 
simples ou composta. Equações do 1.º ou do 2.º graus. Sistema 
de equações do 1.º grau. Grandezas e medidas – quantidade, 
tempo, comprimento, superfície, capacidade e massa. Relação 
entre grandezas – tabela ou gráfico. Tratamento da informação 
– médias aritméticas. Noções de Geometria – forma, ângulos, 
área, perímetro, volume, Teoremas de Pitágoras ou de Tales. 
Princípios de contagem e probabilidade. Operações com con-
juntos. Raciocínio Lógico envolvendo problemas aritméticos, 
geométricos e matriciais.

Legislação: Constituição da República Federativa do Brasil 
de 1988: TÍTULO I – Dos Princípios Fundamentais; TÍTULO II 
– Dos Direitos e Garantias Fundamentais; TÍTULO III – Da Orga-
nização do Estado; TÍTULO VIII – Da Ordem Social. Regimento 
Geral da Unesp.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Assistente Administrativo II (Área de atuação: Acadêmica)
Conhecimentos Específicos:
Regimento Geral da Unesp.
Portaria n° 484, de 29 de outubro de 2015 - institui o novo 

Manual de protocolo e normas processuais da Unesp.
Manual de atos administrativos e sua redação
Manual de redação administrativa da Assembleia Legis-

lativa do Estado de São Paulo/Antônio Carlos Godoy Martinez 
(coord.)..et al- 2.ed.rev. São Paulo: IMESP,2003.

Portaria CAPES nº 182, de 14 de agosto de 2018 – Dispõe 
sobre processos avaliativos das propostas de cursos novos e dos 
programas de pós-graduação stricto sensu em funcionamento.

Portaria CAPES nº 193, de 04 de outubro de 2011 – Fixa 
normas e procedimentos para a apresentação e avaliação de 
propostas de cursos novos de mestrado e doutorado.

Portaria CAPES nº 156, 28 de novembro de 2014- Regula-
menta o programa de apoio à pósgraduação – PROAP.

Portaria CAPES nº 76 de 14 de abril de 2010 – Regulamenta 
a bolsa de estudos de demanda social.

Noções sobre a Resolução Unesp no 73 de 10 de outubro de 
2014 (Regulamenta os Programa de intercâmbio de Estudantes 
de Graduação e estabelece normas para o reconhecimento de 
atividades acadêmicas desenvolvidas em instituições estran-
geiras de ensino superior conveniadas ou não com a UNESP).

Noções básicas sobre Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Brasileira (LDB no 9.394/96).

Resolução UNESP no 106/2012 e 23/2013 (Regulamento de 
Matrícula na UNESP).

Resolução Unesp no 22, DE 13 de março de 2019. - Regi-
mento Geral Pós-graduação.

Assistente de Suporte Acadêmico II (Área de atuação: Lin-
guagem Tridimensional - Marcenaria e Serralheria)

Conhecimentos Específicos: Domínio das técnicas de marce-
naria e serralheria, direcionadas para área de ensino, pesquisa 
e extensão. Conhecimentos mínimos para o suporte ao ensino 
à produção de esculturas e objetos tridimensionais em madeira 
e metal e para o acompanhamento e orientação a alunos, 
docentes e pesquisados. Conhecimento técnico para manuseio 
e manutenção preventiva dos equipamentos necessários ao 
desempenho das rotinas (máquinas de solda, furadeiras, tornos, 
serras, lixadeiras, compressores, etc). Demonstração de conheci-
mento necessário para garantir o funcionamento, manutenção 
e segurança dos laboratórios, oficinas, máquinas e ferramentas, 
inclusive rotinas de segurança do trabalho para o uso de maqui-
nário de alto risco.

ENSINO SUPERIOR COMPLETO
EMPREGOS PÚBLICOS: Assistente de Suporte Acadêmico III 

(Área de atuação: Artes Circenses), Assistente de Suporte Acadê-
mico III (Área de atuação: Artes Visuais) e Assistente de Suporte 
Acadêmico III (Área de atuação: Eletroacústica).

CONHECIMENTOS GERAIS
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: substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advér-
bio, preposição e conjunção: emprego e sentido que imprimem 
às relações que estabelecem. Concordância verbal e nominal. 
Regência verbal e nominal. Colocação pronominal. Crase.

Matemática e Raciocínio Lógico: Resolução de situações-
-problema, envolvendo: adição, subtração, multiplicação, divi-
são, potenciação ou radiciação com números reais, nas suas 
possíveis representações. Mínimo múltiplo comum. Máximo 
divisor comum. Porcentagem. Razão e proporção. Regra de três 
simples ou composta. Equações do 1.º ou do 2.º graus. Sistema 
de equações do 1.º grau. Grandezas e medidas – quantidade, 
tempo, comprimento, superfície, capacidade e massa. Relação 
entre grandezas – tabela ou gráfico. Tratamento da informação 
– médias aritméticas. Noções de Geometria – forma, ângulos, 
área, perímetro, volume, Teoremas de Pitágoras ou de Tales. 
Princípios de contagem e probabilidade. Operações com con-
juntos. Raciocínio Lógico envolvendo problemas aritméticos, 
geométricos e matriciais.

Legislação: Constituição da República Federativa do Brasil 
de 1988: TÍTULO I – Dos Princípios Fundamentais; TÍTULO II 
– Dos Direitos e Garantias Fundamentais; TÍTULO III – Da Orga-
nização do Estado; TÍTULO VIII – Da Ordem Social. Regimento 
Geral da Unesp.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Assistente de Suporte Acadêmico III (Área de atuação: Artes 

Circenses)
Conhecimentos Específicos- História geral do circo no Brasil; 

Princípios elementares da pedagogia das atividades circenses; 
Aspectos fundamentais da segurança nas atividades circenses.

Bibliografia:
BORTOLETO, Marco Antonio Coelho (org.) (2008). Intro-

dução à pedagogia das atividades circenses. Jundiaí: Editorial 
Fontoura.

BORTOLETO, Marco Antonio Coelho (org.) (2010). Introdu-
ção à pedagogia das atividades circenses. Volumen 2. Jundiaí: 
Editorial Fontoura.

FERREIRA, Leandro; BORTOLETO, Marco; SILVA, Erminia. 
Segurança no circo: Questão de prioridade, Jundiaí: Editoura 
Fontoura, 2015.

SILVA, Erminia. O Circo: sua arte, seus saberes: O Circo no 
Brasil no final do século XIX a meados do século XX. Dissertação 
de mestrado, Departamento de Historia do Instituto de Filosofía 
e Ciencias Humanas da UNICAMP, 1996.

SILVA, Erminia. As múltiplas linguagens na teatralidade 
circense. Benjamim de Oliveira e o circo-teatro no final do século 
XIX e início do XX. Tese de doutorado, Departamento de Historia 
do Instituto de Filosofía e Ciencias Humanas da UNICAMP.

Assistente de Suporte Acadêmico III (Área de atuação: 
Artes Visuais)

Conhecimentos Específicos:
Técnicas de gravura em metal: ponta-seca, água-forte e 

água tinta: manuseio de materiais, elaboração de vernizes, 
processos de corrosão e gravação nas placas, bem com sua 
impressão por método de prensa;

Técnicas de gravura em madeira (xilogravura): manuseio 
de ferramentas, gravação e impressão por método de prensa de 
cilindro, vertical e por método de pressão manual;

Técnica de reprodução em serigrafia: gravação de tela 
serigráfica e sua impressão;

Técnicas de construção com argila por bloco/ocagem, torno 
elétrico, acordelado e moldes de gesso;

(equipamentos aéreos como trapézio, lira, tecido acrobático, 
entre outros; equipamentos acrobáticos e de equilíbrio tais 
como plinto, cama elástica, arame, perna de pau, entre outros; 
e objetos de malabares tais como bolas, arcos, bambolês e 
claves, entre outros). Atuar no desenvolvimento de métodos, 
processos educativos e artísticos na área circense. Orientar o 
desenvolvimento das atividades educativas e artísticas circenses. 
Co-orientar estudantes até o nível de Graduação nas atividades 
desenvolvidas no Laboratório de Artes Circenses. Atuar em 
projetos institucionais e interinstitucionais promovidos pelo 
Laboratório de Artes Circenses do Instituto de Artes da UNESP. 
Coordenar e acompanhar a manutenção preventiva dos equipa-
mentos necessários ao desempenho das rotinas. Desempenhar 
outras atividades correlatas e afins, inclusive aquelas previstas 
nos níveis anteriores do encarreiramento desta função. Atuar 
no Laboratório de Artes Circenses, dando apoio técnico de ins-
talação e montagem dos equipamentos ao docente durante as 
aulas de Graduação e Pós-graduação, aos Projetos de Extensão, 
Grupos de Pesquisa dos docentes e nos projetos individuais dos 
alunos; Desenvolver e atuar em atividades técnico-acadêmicas 
na área circense; Ministrar treinamentos, palestras e orientação 
a bolsistas sobre temas relacionados ao campo circense. Acom-
panhar ensaios cênicos circenses e apresentações artísticas; Rea-
lizar atendimento pontual aos estudantes e docentes em relação 
aos equipamentos e materiais circenses sempre que necessário; 
Realizar trabalhos em alturas; Prezar pela segurança, auxiliar 
condutas, assessorar e atuar com prevenção de acidentes no 
ambiente circense em todas as suas atividades; Montar, desmon-
tar e operar equipamentos de iluminação cênica e sonorização 
para ensaios e apresentações no Laboratório de Artes Circenses, 
atendendo as necessidades específicas do evento planejado 
(aulas, ensaios, espetáculos, entre outros); Montar, desmontar 
e operar demais aparatos técnicos (vestimentas, cenários, entre 
outros) no Laboratório de Artes Circenses, inclusive trabalhos em 
altura; Manter e conservar os equipamentos sob sua responsabi-
lidade; Controlar e registrar a movimentação dos equipamentos 
sob sua responsabilidade; Colaborar em eventos artísticos 
promovidos pelo Instituto de Artes.

ASSISTENTE DE SUPORTE ACADÊMICO III (ÁREA DE ATUA-
ÇÃO: ARTES VISUAIS)

PERFIL OCUPACIONAL DA FUNÇÃO
Desenvolver ou atuar em atividades técnico-acadêmicas de 

ensino, pesquisa e extensão de alta complexidade e especializa-
ção relacionadas às áreas biológicas, exatas, humanas e outras 
áreas de atuação. Desempenhar outras atividades correlatas e 
afins, inclusive aquelas previstas nos níveis anteriores do encar-
reiramento desta função.

DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DA FUNÇÃO NA ÁREA DE 
ATUAÇÃO

Desenvolver ou atuar em atividades técnico acadêmicas de 
ensino, pesquisa e extensão de alta complexidade e especializa-
ção dentro das Linguagens Bidimensionais e Tridimensionais nos 
processos para Cerâmica, Gravura em metal, xilogravura, Lito-
grafara e Serigrafia, Desenho, Pintura bem como às exposições 
a atividades relacionadas; Analisar resultados de ensaios; Atuar 
no desenvolvimento de métodos, processos e produtos; Orientar 
o desenvolvimento das atividades; Co-orientar estudantes até o 
nível de Graduação nas atividades desenvolvidas no laboratório 
ao qual está vinculado; Ministrar treinamentos e palestras; Atuar 
em projetos institucionais e interinstitucionais; Desenvolver 
pesquisas e dar apoio técnico nas aulas práticas de Graduação e 
Pós-graduação, aos Projetos de Extensão e Grupos de Pesquisa 
dos docentes; Atuar nos laboratórios, oferecendo apoio técnico 
ao Docente durante as aulas e nos projetos individuais dos 
alunos; Desenvolver e atuar em atividades técnico-acadêmicas 
de alta complexidade e especialização dentro das Linguagens 
Bidimensionais e Tridimensionais nos processos para Cerâmica, 
Gravura em metal, xilogravura. Litografara e Serigrafia, Desenho, 
Pintura, bem como às exposições a atividades relacionadas; 
Prestar orientações técnicas a outros profissionais, professores e 
alunos do Departamento de Artes Plásticas; Analisar os resulta-
dos obtidos dos testes e ensaios nas formulações de esmaltes/
queimas cerâmicas, nos vernizes/corrosão na gravura em metal, 
etc; Ministrar treinamento a bolsistas e atendimento pontual 
sempre que necessário; Desempenhar outras atividades correla-
tas e afins; Realizar trabalhos em alturas; Colaborar em eventos 
artísticos promovidos pelo Instituto de Artes.

ASSISTENTE DE SUPORTE ACADÊMICO III (ÁREA DE ATUA-
ÇÃO: ELETROACÚSTICA)

PERFIL OCUPACIONAL DA FUNÇÃO
Desenvolver ou atuar em atividades técnico-acadêmicas de 

ensino, pesquisa e extensão de alta complexidade e especializa-
ção relacionadas às áreas biológicas, exatas, humanas e outras 
áreas de atuação. Desempenhar outras atividades correlatas e 
afins, inclusive aquelas previstas nos níveis anteriores do encar-
reiramento desta função.

DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DA FUNÇÃO NA ÁREA DE 
ATUAÇÃO

Planejar, transportar, montar e operar sistemas complexos 
de gravação, de processamento de áudio e de sonorização, 
incluindo-se a montagem e a operação dos diversos equipa-
mentos do laboratório ao qual estará vinculado - Laboratório 
de Música Eletroacústica. Realizar trabalhos em altura (NR35) e 
realizar movimentação, manejo e transporte de equipamentos e 
objetos relacionados a essas atividades. Colaborar em eventos 
artísticos promovidos pelo Instituto de Artes. Prestar orientação 
técnica a outros profissionais. Analisar resultados de ensaios. 
Atuar no desenvolvimento de métodos, processos e produtos. 
Orientar o desenvolvimento das atividades. Co-orientar estu-
dantes até o nível de Graduação nas atividades desenvolvidas 
no laboratório ao qual está vinculado. Ministrar treinamentos 
e palestras. Atuar em projetos institucionais e interinstitucio-
nais. Organizar o laboratório no que diz respeito às salas de 
gravação, armários, almoxarifado, acervo e estúdios; Coordenar 
e acompanhar toda a rotina de limpeza, manutenção e conser-
vação de equipamentos necessários ao pleno funcionamento do 
laboratório bem como eventuais reformas; Coordenar junto às 
seções responsáveis do Instituto de Artes a manutenção correta 
dos aparelhos de ar condicionado e no-break do laboratório; 
Coordenar as montagens e desmontagens dos equipamentos 
em concertos no laboratório e teatros, inclusive em eventos 
externos da Universidade; Realizar gravações e mixagens no 
laboratório, estúdios e em teatros, inclusive em eventos exter-
nos da Universidade; Gerenciar o cadastro biométrico e senhas 
dos usuários do laboratório; Manter organizadas a discoteca 
e a biblioteca interna dos laboratório; Manter organizados 
e separados os diversos cabos (de áudio, de força etc); Zelar 
pelo funcionamento otimizado dos equipamentos e da rede de 
internet e da rede interna do laboratório; Zelar pela atualização 
dos programas (softwares) do laboratório; Desempenhar outras 
atividades correlatas e afins.

ANEXO II – DO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Toda legislação e jurisprudência devem ser consideradas 

com as alterações e atualizações vigentes até a data da publi-
cação do edital. Legislação e julgados com entrada em vigor 
após a publicação do edital poderão ser utilizados, quando 
supervenientes ou complementares a algum tópico já previsto 
ou indispensável à avaliação para o cargo. Todos os temas 
englobam também a legislação que lhes é pertinente, ainda que 
não expressas no conteúdo programático.

ENSINO MÉDIO COMPLETO
EMPREGOS PÚBLICOS: Assistente Administrativo II (Área 

de atuação: Acadêmica) e Assistente de Suporte Acadêmico II 
(Área de atuação: Linguagem Tridimensional - Marcenaria e 
Serralheria).

CONHECIMENTOS GERAIS
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 

13.9. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais retifi-
cações, atualizações ou acréscimos, enquanto não consumada a 
providência ou evento que lhes disser respeito ou circunstância 
que será mencionada em edital ou aviso a ser publicado no 
Diário Oficial do Estado de São Paulo – DOE – Poder Executivo 
– Seção I e, disponibilizado, como subsídio, no site da Fundação 
VUNESP, na página deste Concurso Público.

13.10. O Instituto de Artes - IA do Câmpus de São Paulo e 
a Fundação VUNESP se eximem de despesas decorrentes de via-
gens e estadas dos candidatos para comparecimento a qualquer 
das fases deste Concurso Público, bem como da responsabilida-
de sobre material e/ou documentos eventualmente esquecidos 
nos locais das provas.

13.11. O não atendimento pelo candidato a qualquer 
tempo, de quaisquer das condições estabelecidas neste Edital, 
implicará em sua eliminação deste Concurso Público.

13.12. Decorridos 90 dias da data da publicação da homo-
logação deste Concurso Público e não caracterizando qualquer 
óbice, é facultado o descarte dos registros escritos, mantendo-
-se, porém, pelo prazo de validade deste Concurso Público, os 
registros eletrônicos.

13.13. Sem prejuízo das sanções criminais cabíveis, a 
qualquer tempo, a Fundação VUNESP e o Instituto de Artes - IA 
do Câmpus de São Paulo poderão anular a inscrição, prova ou 
nomeação de candidato, se verificadas falsidades de declaração 
ou irregularidade neste Certame.

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

13.15. O Instituto de Artes - IA do Câmpus de São Paulo e a 
Fundação VUNESP não emitirão Declaração de Aprovação neste 
Concurso Público, sendo a própria publicação no Diário Oficial 
do Estado de São Paulo – DOE – Poder Executivo – Seção I e a 
disponibilização, como subsídio, no site da Fundação VUNESP, 
documento hábil para fins de comprovação da aprovação.

13.16. Todas as convocações, avisos e resultados oficiais 
referentes à realização deste Concurso Público, serão publicados 
no Diário Oficial do Estado de São Paulo – DOE – Poder Execu-
tivo – Seção I, sendo de inteira responsabilidade do candidato 
o seu acompanhamento, não podendo ser alegada qualquer 
espécie de desconhecimento.

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

13.18. Durante a realização das provas e/ou procedimento 
deste Concurso Público não será permitida a utilização de 
qualquer tipo de aparelho que realize a gravação de imagem, de 
som, ou de imagem e som pelo candidato, pelos seus familiares 
ou por quaisquer outros estranhos a este Concurso Público. 
Caso haja qualquer necessidade de realização de uma ou mais 
modalidades de gravação aqui citada, com vistas à produção do 
conhecimento a ser avaliado pela banca examinadora da orga-
nizadora deste Concurso Público, caberá à Fundação VUNESP e, 
somente a ela, a realização, o uso e a guarda de todo e qualquer 
material produzido.

13.19. Salvo a exceção prevista no Capítulo 3, durante a 
realização das provas e/ou procedimento deste Concurso Público 
não será permitida a permanência de acompanhantes, terceiros 
ou candidatos que realizaram ou realizarão prova/fase nos locais 
de aplicação, seja qual for o motivo alegado.

13.20. As ocorrências não previstas neste Edital, os casos 
omissos e os casos duvidosos serão resolvidos, em caráter irre-
corrível, pelo Instituto de Artes - IA do Câmpus de São Paulo e 
pela Fundação VUNESP, no que a cada uma couber.

13.21. Fazem parte deste Edital:
a) o Anexo I (Das Atribuições dos Empregos Públicos);
b) o Anexo II (Do Conteúdo Programático);
c) o Anexo III (Do Requerimento de Inclusão e Uso do 

Nome Social);
d) o Anexo IV (Do Cronograma Previsto);
e) o Anexo V (Dos endereços da Fundação VUNESP e do 

Instituto de Artes - IA do Câmpus de São Paulo).
ANEXO I – DAS ATRIBUIÇÕES DOS EMPREGOS PÚBLICOS
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II (ÁREA DE ATUAÇÃO: ACA-

DÊMICA)
PERFIL OCUPACIONAL DA FUNÇÃO
Participar do planejamento, organização, controle e análise 

das atividades administrativas.
Desenvolver atividades administrativas, compatíveis com a 

área de atuação, visando o atendimento às rotinas e sistemas 
estabelecidos. Desempenhar outras atividades correlatas e afins, 
inclusive aquelas previstas nos níveis anteriores do encarreira-
mento desta função.

DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DA FUNÇÃO NA ÁREA DE 
ATUAÇÃO

Elaborar documentos oficiais, planilhas, comunicados, 
e-mails e informativos para a comunidade, observando as 
normativas do Estatuto, Regimento da UNESP e do Estatuto dos 
Funcionários Públicos do Estado; Atender ao público interno e 
externo, orientando e prestando as informações necessárias e 
de qualidade; Participar do planejamento, organização, controle 
e análise das atividades da área; Organizar, tramitar e arquivar 
documentos. Assessoria aos Conselhos de curso de Graduação 
e Pós-graduação; Inserção de dados dos alunos e dos docentes 
nos Sistemas Acadêmicos de Graduação e Pós-Graduação; 
Preenchimento do relatório Capes dos Programas de Pós-
-graduação; Atualização e inserção de dados de home page.

ASSISTENTE DE SUPORTE ACADÊMICO II (ÁREA DE ATU-
AÇÃO: LINGUAGEM TRIDIMENSIONAL - MARCENARIA E SER-
RALHERIA)

PERFIL OCUPACIONAL DA FUNÇÃO
Desenvolver atividades de suporte especializado ao ensino, 

pesquisa e extensão, inclusive editoriais, de imagem, som, foto-
gráficos e apoio de informática relacionadas às áreas biológicas, 
exatas, humanas e outras áreas de atuação, em laboratórios, 
clínicas, museus, biotérios e demais locais nos quais a atividade 
seja solicitada. Desempenhar outras atividades correlatas e 
afins, inclusive aquelas previstas nos níveis anteriores do encar-
reiramento desta função.

DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DA FUNÇÃO NA ÁREA DE 
ATUAÇÃO

Desenvolvimento de atividades práticas e de suporte téc-
nico em Marcenaria e Serralheria, direcionadas para área de 
ensino, pesquisa e extensão em arte. Área de conhecimento em 
ensino para a produção de esculturas e objetos tridimensionais 
em madeira e metal que serão desenvolvidas no Laboratório 
de Linguagem Tridimensional; Acompanhamento na orientação 
de alunos, docentes e pesquisadores. Garantindo em conjunto 
as áreas responsáveis inclusive o bom funcionamento, manu-
tenção e segurança nos laboratórios e oficinas, maquinários 
e ferramentas, acompanhando as atividades destes espaços 
também quanto à orientação e ao cumprimento dos protocolos 
de segurança do trabalho.

ASSISTENTE DE SUPORTE ACADÊMICO III (ÁREA DE ATUA-
ÇÃO: ARTES CIRCENSES)

PERFIL OCUPACIONAL DA FUNÇÃO
Desenvolver ou atuar em atividades técnico-acadêmicas de 

ensino, pesquisa e extensão de alta complexidade e especializa-
ção relacionadas às áreas biológicas, exatas, humanas e outras 
áreas de atuação. Desempenhar outras atividades correlatas e 
afins, inclusive aquelas previstas nos níveis anteriores do encar-
reiramento desta função.

DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DA FUNÇÃO NA ÁREA DE 
ATUAÇÃO

Desenvolver e atuar em atividades técnico acadêmicas de 
ensino, pesquisa e extensão na área circense. Prestar orientação 
técnica a outros profissionais e aos estudantes em relação aos 
aparelhos, instalações, equipamentos e materiais circenses 

assim como interpostos dentro do prazo e da forma prevista 
neste Edital.

11.7.1. Será liminarmente indeferido:
a) o recurso interposto em desacordo com os ditames deste 

Edital ou o que não atender às instruções constantes do link 
“Recursos” na página deste Concurso Público;

b) o recurso interposto fora da forma e dos prazos estipu-
lados neste Edital;

c) o recurso que não apresentar fundamentação e emba-
samento.

11.7.2. O candidato que não interpuser recurso no respecti-
vo prazo e na forma mencionados neste Edital será responsável 
pelas consequências advindas de sua omissão.

11.8. A decisão do deferimento ou do indeferimento de 
recurso será publicada, oficialmente, no Diário Oficial do Estado 
de São Paulo – DOE – Poder Executivo – Seção I, e, subsidiaria-
mente, no site da Fundação VUNESP, na página deste Concurso 
Público.

11.8.1. O gabarito divulgado poderá ser alterado em função 
da análise dos recursos interpostos e, caso haja anulação ou 
alteração de gabarito, a prova objetiva será corrigida de acordo 
com o gabarito oficial definitivo.

11.8.2. A pontuação relativa à(s) questão(ões) anulada(s) 
será atribuída a todos os candidatos presentes na prova objetiva, 
independentemente de interposição de recurso.

11.8.3. No caso de recurso interposto dentro das espe-
cificações deste Edital, este poderá, eventualmente, alterar a 
nota/classificação inicial obtida pelo candidato para uma nota/
classificação superior ou inferior, ou ainda poderá ocorrer a 
desclassificação do candidato que não obtiver a nota mínima 
exigida para habilitação.

11.9. No caso de recurso em pendência à época da realiza-
ção de alguma das etapas deste Concurso Público, o candidato 
poderá participar condicionalmente da etapa seguinte.

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

11.11. Quando da publicação do resultado das provas, 
serão disponibilizados os espelhos das folhas de respostas 
das provas objetiva, dissertativa, e da planilha de avaliação da 
prova prática.

11.12. Os espelhos das folhas de respostas das provas 
objetiva, dissertativa e da planilha de avaliação da prova 
prática, bem como a grade de correção da prova dissertativa, 
ficarão disponibilizados durante o respectivo período destinado 
à interposição de recurso.

11.13. Não serão aceitos pedidos de revisão de recurso e/ou 
recurso de recurso e/ou pedido de reconsideração.

11.14. Somente serão considerados os recursos interpostos 
para a fase a que se referem e no prazo estipulado, não sendo 
aceitos, portanto, recursos interpostos em prazo destinado a 
evento diverso daquele em andamento.

11.15. Não será aceito e conhecido recurso interposto por 
qualquer outro meio além do previsto neste Edital.

11.16. A interposição de recursos não obsta o regular anda-
mento das demais fases deste Concurso Público.

Capítulo 12 – DA CONTRATAÇÃO
12.1. A contratação será efetuada por meio de Edital a ser 

publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo – DOE – 
Poder Executivo – Seção I, seguindo a ordem de classificação 
dos candidatos, de acordo com as necessidades do Instituto de 
Artes - IA do Câmpus de São Paulo.

12.2. Por ocasião da contratação, o candidato terá prazo de 
30 (trinta) dias para a admissão, devendo comprovar os requi-
sitos para este Concurso Público mediante entrega dos devidos 
documentos, observando os termos do item 2.4., bem como:

a) ter, na data da contratação, os requisitos exigidos para o 
emprego público, 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 que o Instituto de Artes - IA do Câmpus 
de São Paulo julgar necessárias.

12.3. O Instituto de Artes - IA do Câmpus de São Paulo, 
no momento do recebimento dos documentos, coletará a 
impressão digital na Folha de Identificação do Candidato – FIC, 
para confirmação da digital e/ou assinatura coletadas no dia da 
realização das provas.

12.4. O não comparecimento para a admissão 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.

Capítulo 13 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
13.1. A inscrição do candidato implicará o conhecimento 

das presentes instruções e a aceitação tácita das condições 
deste Concurso Público, tais como se acham estabelecidas neste 
Edital e nas normas legais pertinentes, das quais não poderá 
alegar desconhecimento.

13.1.1. É de inteira responsabilidade do candidato, acom-
panhar as publicações de todos os atos, editais e comunicados 
referentes a este Concurso Público, que venham a ser feitas no 
Diário Oficial do Estado de São Paulo – DOE – Poder Executivo – 
Seção I e, disponibilizadas, como subsídio, no site da Fundação 
VUNESP, na página deste Concurso Público, não sendo aceita a 
alegação de desconhecimento das normas deste Certame.

13.1.2. A Fundação VUNESP e o Instituto de Artes - IA do 
Câmpus de São Paulo não se responsabilizam por qualquer 
procedimento, efetuado pela internet, não recebido por motivo 
de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, 
congestionamento das linhas de comunicação, bem como outros 
fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência de 
dados.

13.2. Motivarão a eliminação do candidato deste Concurso 
Público, sem prejuízo das sanções penais cabíveis, a burla ou 
tentativa de burla a quaisquer das normas definidas neste Edital 
e/ou nas instruções constantes nas provas, bem como o trata-
mento incorreto e/ou descortês a qualquer pessoa envolvida na 
aplicação das provas.

13.3. A inexatidão das informações e/ou irregularidades e/
ou falsidades nos documentos, mesmo que verificadas a qual-
quer tempo, em especial por ocasião da posse, acarretarão a 
nulidade da inscrição com todas as suas decorrências, sem preju-
ízo das demais medidas de ordem administrativa, civil e criminal.

13.4. Comprovada a inexatidão ou irregularidades, descritas 
neste Capítulo, o candidato estará sujeito a responder por fal-
sidade ideológica de acordo com o artigo 299 do Código Penal.

13.5. Caberá ao Diretor Técnico da Divisão Técnica Admi-
nistrativa do Instituto de Artes - IA do Câmpus de São Paulo a 
homologação deste Concurso Público.

13.6. O prazo de validade deste Concurso será de 2 anos, 
contado da data da publicação da homologação, prorrogável por 
uma única vez e por igual período, a critério da Administração.

13.6.1. A critério da Administração, os candidatos apro-
vados em Concurso Público de que trata este Edital, poderão:

- ser aproveitados em áreas de atuação diferentes da área 
de atuação descrita neste Edital, preservada a função prevista;

- ser aproveitados nas demais Unidades Universitárias do 
Câmpus de São Paulo, mediante prévia convocação.

13.7. As informações sobre o presente Concurso Público:
a) até a publicação da classificação definitiva: serão presta-

das pela Fundação VUNESP, por meio do serviço de Atendimento 
ao Candidato, e pelo site da Fundação VUNESP;

b) após a publicação da classificação definitiva: serão de 
responsabilidade do Instituto de Artes - IA do Câmpus de São 
Paulo.

13.8. Para fins deste Concurso Público, o candidato deverá 
manter atualizado seu endereço, desde a inscrição até a publi-
cação da classificação definitiva, na Fundação VUNESP e, após 
esse período, no Instituto de Artes - IA do Câmpus de São Paulo.
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2.20. - A inscrição somente será efetivada após a confir-
mação, pelo banco, do correspondente pagamento reduzido ou 
pleno do boleto referente à taxa de inscrição.

2.21. - As informações prestadas pelo requerente são de 
sua inteira responsabilidade, podendo o Instituto de Ciência e 
Tecnologia - ICT do Câmpus de Sorocaba e a Fundação VUNESP 
utilizá-las em qualquer época, no amparo de seus direitos, bem 
como nos dos demais candidatos, não podendo ser alegada 
qualquer espécie de desconhecimento.

2.22. - Informações inverídicas, mesmo que detectadas 
após a realização deste certame, acarretarão a eliminação do 
candidato do Concurso Público, importando em anulação da 
inscrição e dos demais atos praticados pelo candidato, confor-
me previsto no artigo 4º da Lei Estadual nº 12.782, de 20 de 
dezembro de 2007.

2.23. - A declaração falsa de dados para fins de redução 
do pagamento do valor da taxa de inscrição determinará o 
cancelamento da inscrição e a anulação de todos os atos dela 
decorrentes, bem como exclusão do candidato deste Concurso 
Público em qualquer época, sem prejuízo das sanções civis e 
penais cabíveis pelo teor das afirmativas, assegurado o contra-
ditório e a ampla defesa.

DO CANDIDATO QUE TENHA EXERCIDO A FUNÇÃO DE 
JURADO

2.24. - O candidato que tenha exercido a função de jurado 
a partir da vigência da Lei Federal nº 11.689/2008 poderá 
indicar, na ficha de inscrição, esta opção para fins de critério 
de desempate.

2.25. - O candidato deverá comprovar ter exercido a função 
de jurado no período entre a data da vigência da referida Lei e 
a data de término das inscrições.

2.26. - O candidato deverá encaminhar à Fundação VUNESP, 
certidão, declaração, atestado ou outro documento público 
emitido pelo Judiciário que comprove que exerceu a função 
de jurado.

2.26.1. - Para o envio da documentação, o candidato deverá 
durante o período de inscrições:

a) - acessar o link próprio deste Concurso Público, no site 
da Fundação VUNESP.

b) - após o preenchimento da ficha de inscrição, informando 
a condição de jurado, acessar a Área do Candidato, selecionar 
o link “Envio de Documentos” no campo próprio de “Requeri-
mento para Inscrição na Condição de Jurado” e realizar o envio 
de documento que comprove a condição de jurado, por meio 
digital (upload);

c) - o documento deverá ser enviado digitalizado com 
tamanho de até 2 MB e em uma das seguintes extensões: “pdf” 
ou “png” ou “jpg” ou “jpeg”.

2.26.2. - Não será avaliado documento ilegível e/ou com 
rasura ou proveniente de arquivo corrompido.

2.26.3. - O documento encaminhado terá validade somente 
para este Concurso Público.

2.26.4. - Os documentos encaminhados fora da forma e dos 
prazos estipulados no item DO CANDIDATO QUE TENHA EXERCI-
DO A FUNÇÃO DE JURADO não serão considerados.

2.27. - O candidato que, dentro do período de inscrições, 
deixar de declarar a condição de jurado ou aquele que se decla-
rar, mas que não comprovar ter sido jurado, não será considera-
do jurado, para fins de uso no critério de desempate.

2.28. - A divulgação da relação de deferimento e de 
indeferimento de solicitações relativas à participação de candi-
datos com a condição de jurado ocorrerá conforme cronograma 
previsto no Anexo IV. A relação será divulgada no Diário Oficial 
do Estado de São Paulo – DOE – Poder Executivo – Seção I, e 
disponibilizada, como subsídio, no site da Fundação VUNESP, 
não podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento.

2.28.1. - O candidato com solicitação indeferida poderá 
interpor recurso, conforme dispõe o Capítulo 11 – DOS RECUR-
SOS.

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

2.29. - A relação definitiva das solicitações relativas à 
participação na condição de jurado será divulgada conforme 
cronograma previsto no Anexo IV. Após esta data fica proibida 
qualquer inclusão ou exclusão relativa à participação na condi-
ção de jurado.

DA CONDIÇÃO ESPECIAL
2.30. - O candidato que não se declarar deficiente, mas 

que necessitar de condição especial para a realização da prova 
deverá, durante o período de inscrições:

a) - acessar o link próprio deste Concurso Público, no site 
da Fundação VUNESP;

b) - durante o preenchimento da ficha de inscrição, no 
campo “Condição Especial”, especificar as condições especiais 
de que necessita, seguindo as instruções ali indicadas, e enviar 
o laudo médico e/ou a documentação comprobatória que justifi-
que a condição especial solicitada.

2.31. - Para o envio do laudo médico ou da documentação 
comprobatória, o candidato, durante o período de inscrições, 
deverá:

a) - acessar o link próprio deste Concurso Público, no site 
da Fundação VUNESP;

b) - após o preenchimento da ficha de inscrição, acessar a 
Área do Candidato, selecionar o link “Envio de Documentos” 
no campo próprio de “Requerimento para Atendimento com 
Condição Especial” e realizar o envio do laudo médico ou da 
documentação comprobatória, por meio digital (upload).

b1) o laudo médico deverá ser digitalizado com tamanho de 
até 2 MB e em uma das seguintes extensões: “pdf” ou “png” 
ou “jpg” ou “jpeg”.

2.31.1. - O laudo médico encaminhado terá validade 
somente para este Concurso Público.

2.31.2. - Não serão avaliados documentos ilegíveis e/ou 
com rasuras ou provenientes de arquivo corrompido.

2.32. - Os documentos encaminhados fora da forma e dos 
prazos estipulados no item DA CONDIÇÃO ESPECIAL não serão 
considerados.

2.33. - O candidato que, dentro do período de inscrições, 
deixar de atender ao estabelecido no item DA CONDIÇÃO ESPE-
CIAL não terá as condições especiais providenciadas, seja qual 
for o motivo alegado.

2.34. - O atendimento às condições especiais pleiteadas 
ficará sujeito à análise da razoabilidade e viabilidade do soli-
citado.

2.35. - A divulgação da relação de deferimento e de inde-
ferimento de solicitações relativas à condição especial para a 
realização das provas ocorrerá conforme cronograma previsto 
no Anexo IV. A relação será divulgada no Diário Oficial do Estado 
de São Paulo – DOE – Poder Executivo – Seção I, e disponibili-
zada, como subsídio, no site da Fundação VUNESP, não podendo 
ser alegada qualquer espécie de desconhecimento.

2.35.1. - O candidato com solicitação indeferida poderá 
interpor recurso, conforme dispõe o Capítulo 11 – DOS RECUR-
SOS.

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

2.36. - A relação definitiva das solicitações relativas à 
condição especial será divulgada conforme cronograma previsto 
no Anexo IV.

2.37. - O descumprimento das instruções para inscrição 
estabelecidas neste Capítulo implicará a não efetivação da 
inscrição.

CAPÍTULO 3 – DA CANDIDATA LACTANTE
3.1. - A candidata lactante deverá, no momento da rea-

lização da inscrição, solicitar a necessidade da amamentação 
durante a realização das provas objetiva e/ou dissertativa e/
ou redação.

por solicitação de inscrição não recebida por motivo de ordem 
técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestio-
namento das linhas de comunicação, bem como outros fatores 
de ordem técnica que impossibilitem a transferência de dados.

2.11. - As informações prestadas pelo candidato são de 
sua inteira responsabilidade, podendo o Instituto de Ciência e 
Tecnologia - ICT do Câmpus de Sorocaba e a Fundação VUNESP 
utilizá-las em qualquer época no amparo de seus direitos, não 
podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento.

2.12. - O candidato que não atender aos procedimentos 
estabelecidos neste Edital ou que prestar declaração falsa, ine-
xata ou, ainda, que não satisfaça a todas as condições e requisi-
tos estabelecidos neste Edital, terá sua inscrição cancelada e, em 
consequência, anulados todos os atos dela decorrentes, mesmo 
que aprovado e que o fato seja constatado posteriormente, sem 
prejuízo das ações criminais cabíveis.

2.13. - Ao efetivar a sua inscrição o candidato concorda com 
os termos que constam neste Edital e manifesta plena ciência 
quanto à divulgação de seus dados pessoais (nome, data de 
nascimento, condição de deficiente, se for o caso, notas, resul-
tados, classificações, dentre outros) em editais, comunicados e 
resultados relativos a este certame, tendo em vista que essas 
informações são necessárias ao cumprimento do princípio da 
publicidade dos atos do certame. Neste sentido, não caberão 
reclamações posteriores relativas à divulgação dos dados, 
ficando o candidato ciente de que as informações desta seleção 
possivelmente poderão ser encontradas na internet, por meio de 
mecanismos de busca.

DA REDUÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO
2.14. - Em conformidade com o que dispõe a Lei Estadual 

nº 12.782, de 20 de dezembro de 2007, o candidato poderá 
requerer a redução do valor da taxa de inscrição deste Con-
curso Público, conforme cronograma previsto no Anexo IV, 
durante o período das 10 horas de 09.08.2022 às 23h59min 
de 10.08.2022.

2.15. - O direito da redução do valor da taxa de inscrição, 
correspondente a 50% (cinquenta por cento), será concedido 
ao candidato que, CUMULATIVAMENTE, preencha os seguintes 
requisitos:

I. seja estudante regularmente matriculado:
a) em uma das séries do ensino fundamental; ou
b) no ensino médio ou equivalente; ou
c) em curso pré-vestibular; ou
d) em curso superior, em nível de graduação ou pós-

-graduação.
II. perceba remuneração mensal inferior a 2 (dois) salários-

-mínimos ou esteja desempregado.
2.16. - A comprovação dos requisitos dispostos no item 

2.15., será realizada conforme segue:
I. Quanto à comprovação da condição de estudante, será 

aceito um dos seguintes documentos:
a) certidão ou declaração expedida por instituição de ensino 

pública ou privada;
b) carteira de identidade estudantil ou documento similar, 

expedido por instituição de ensino pública ou privada, ou por 
entidade de representação estudantil.

II. Quanto à comprovação de renda, será aceito um dos 
seguintes documentos:

a) recibo de pagamento por serviços prestados ou decla-
ração do empregador, firmada em papel timbrado, com nome 
completo e número do RG do empregador e carimbo do CNPJ;

b) extrato de rendimentos fornecido pelo INSS ou outras 
fontes, referente à aposentadoria, auxílio-doença, pensão, pecú-
lio, auxílio-reclusão e previdência privada. Na falta de um 
desses, extrato bancário identificado, com o valor do crédito 
do benefício;

c) recibos de comissões, aluguéis, pró-labores e outros;
d) comprovante de recebimento de pensão alimentícia. Na 

falta desse, extrato ou declaração de quem a concede, especifi-
cando o valor;

e) comprovantes de benefícios concedidos por Programas 
Sociais, como por exemplo: bolsa-escola, bolsa-família e cheque-
-cidadão;

f) declaração original, assinada pelo próprio interessado, 
para autônomos e trabalhadores em atividades informais, 
contendo as seguintes informações: nome completo; telefone(s) 
e n° do RG; atividade que desenvolve; local onde a executa; há 
quanto tempo a exerce e renda bruta mensal em reais.

III. Quanto à comprovação da condição de desempregado, 
será aceito um dos seguintes documentos:

a) recibos de seguro-desemprego e do FGTS;
b) documentos de rescisão do último contrato de trabalho, 

mesmo que temporário. No caso de ter sido feito contrato em 
Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS, anexar, ainda, 
as cópias das páginas de identificação;

c) declaração original, assinada pelo próprio interessado, 
contendo as seguintes informações: nome completo e n° do 
RG; última atividade exercida; local em que era executada; por 
quanto tempo tal atividade foi exercida e data do desligamento.

2.17. - Para o envio dos documentos relacionados no item 
2.16., o candidato deverá até 11.08.2022:

a) acessar o link próprio deste Concurso Público, no site da 
Fundação VUNESP;

b) acessar a Área do Candidato, selecionar o link “Envio 
de Documentos” no campo próprio de “Requerimento para 
Solicitação de Redução de Taxa de Inscrição” e realizar o envio 
dos documentos por meio digital (upload);

b1) os documentos deverão estar digitalizados, frente e 
verso, quando necessário, com tamanho de até 2 MB, por docu-
mento enviado, e em uma das seguintes extensões: “pdf” ou 
“png” ou “jpg” ou “jpeg”.

2.17.1. - Não serão avaliados documentos ilegíveis e/ou 
com rasuras ou provenientes de arquivo corrompido.

2.17.2. - Não serão considerados documentos enviados 
por quaisquer outras formas diferentes da única especificada 
neste Edital.

2.17.3. - Os documentos encaminhados fora da forma e do 
prazo, não serão conhecidos.

2.17.4. - O preenchimento do requerimento de solicitação 
de redução da taxa e a documentação anexada serão de inteira 
responsabilidade do candidato, não sendo admitidas alterações 
e/ou inclusões após o período de solicitação do benefício.

2.18. - A relação da solicitação será divulgada em 
31.08.2022 no Diário Oficial do Estado de São Paulo – DOE – 
Poder Executivo – Seção I, e disponibilizada, como subsídio, no 
site da Fundação VUNESP, não podendo ser alegada qualquer 
espécie de desconhecimento.

2.18.1. - O candidato beneficiado com a redução da taxa 
deverá imprimir o boleto bancário específico com o valor da 
taxa de inscrição reduzido, e efetuar o pagamento até o dia do 
seu vencimento, seguindo os parâmetros firmados neste Edital.

2.18.2. - Caso a solicitação de redução seja indeferida, 
o candidato poderá interpor recurso contra o indeferimento, 
no site da Fundação VUNESP, conforme o Capítulo 11 – DOS 
RECURSOS, na Área do Candidato – “RECURSOS”, seguindo as 
instruções ali contidas.

2.18.2.1. - Não será permitida, no prazo de recurso, a com-
plementação de documentos.

2.19. - A relação definitiva da solicitação será divulgada em 
16.09.2022 no Diário Oficial do Estado de São Paulo – DOE – 
Poder Executivo – Seção I, e disponibilizada, como subsídio, no 
site da Fundação VUNESP, não podendo ser alegada qualquer 
espécie de desconhecimento.

2.19.1. - O candidato que tiver a solicitação de redução 
indeferida e/ou recurso indeferido, e queira participar deste 
Concurso Público, deverá acessar novamente a “Área do 
Candidato”, no site da Fundação VUNESP, imprimir o boleto 
bancário e pagar o valor da taxa de inscrição pleno, até a data 
do vencimento do boleto.

para pessoas com deficiência (PCD), os vencimentos, a jornada 
semanal de trabalho e os requisitos exigidos são os estabeleci-
dos na tabela que segue:

Empregos públicos / Total de vagas / Nº de vagas para 
ampla concorrência / Nº de vagas para PCD (5%) / Vencimentos 
(R$) /Jornada Semanal de Trabalho (horas) / Requisitos Exigidos

Assistente Operacional III (Área de atuação: Conservação 
e Manutenção) / 1 / 1 / - / R$ 3.478,02 / 40 / - Ensino Médio 
completo ou equivalente.

Assistente Técnico Administrativo I (Área de atuação: Aca-
dêmica) / 1 / 1 / - / R$ 6.886,26 / 40 / - Ensino Superior Completo.

Bibliotecário / 1 / 1 / - / R$ 6.886,26 / 40 / - Diploma de 
Graduação de Nível Superior em Biblioteconomia.- Registro no 
Conselho Regional de Biblioteconomia – CRB.

1.2.1. - Os vencimentos dos empregos públicos têm como 
base o mês março de 2022.

1.3. - O Instituto de Ciência e Tecnologia - ICT do Câmpus 
de Sorocaba oferece aos seus servidores os seguintes benefícios: 
vale alimentação, vale transporte, plano de saúde (por adesão), 
plano odontológico (por adesão).

1.4. - O servidor prestará serviços nos equipamentos e uni-
dades administrativas do Instituto de Ciência e Tecnologia - ICT 
do Câmpus de Sorocaba, dentro do horário estabelecido pela 
Administração, podendo ser diurno e/ou noturno, em dias de 
semana, sábados, domingos e/ou feriados.

1.5. - O regime jurídico será o Celetista, conforme disposto 
na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

1.6. - As atribuições a serem exercidas pelo servidor 
encontram-se no Anexo I.

CAPÍTULO 2 – DAS INSCRIÇÕES
2.1. - A inscrição deverá ser efetuada das 10h de 09.08.2022 

às 23h59min de 19.09.2022, exclusivamente pela internet no 
site www.vunesp.com.br.

2.1.1. - Não será permitida inscrição em desacordo com o 
estabelecido neste Edital.

2.2. - A inscrição implicará a completa ciência e a tácita 
aceitação das normas e condições estabelecidas neste Edital e 
nas demais normas legais pertinentes, sobre as quais o candi-
dato não poderá alegar qualquer espécie de desconhecimento.

2.3. - De forma a evitar ônus desnecessário, o candidato 
deverá efetivar sua inscrição somente após tomar conhecimento 
de todos os requisitos e condições exigidas para o Concurso 
Público.

2.3.1. - Não será permitida, em hipótese alguma, troca do 
emprego público pretendido, após a efetivação da inscrição.

2.3.2. - O candidato que se inscrever para mais de um 
emprego público, será considerado ausente naquele em que não 
comparecer na prova objetiva, sendo eliminado deste certame 
nesse respectivo emprego público.

2.4. - O candidato deverá entregar, na data da posse, docu-
mentos que comprovem:

a) - ser brasileiro, nato ou naturalizado, ou cidadão portu-
guês que tenha adquirido a igualdade de direitos e obrigações 
civis;

b) - ter, no mínimo, 18 anos de idade;
c) - quando do sexo masculino, estar em dia com as obri-

gações militares;
d) - ser eleitor e estar quite com a Justiça Eleitoral;
e) - estar com o CPF regularizado;
f) - possuir os requisitos exigidos para o exercício das atri-

buições do respectivo emprego público;
g) - não registrar antecedentes criminais;
h) - ter aptidão física, mental e psicológica para o exercício 

das atribuições do respectivo emprego público, comprovada em 
avaliação médica;

i) - outros documentos que o Instituto de Ciência e Tecnolo-
gia - ICT do Câmpus de Sorocaba julgar necessários.

2.5. - Para inscrever-se, o candidato – durante o período de 
inscrições – deverá:

a) - acessar o site www.vunesp.com.br;
b) - localizar, no site, o “link” correlato a este Concurso 

Público;
c) - ler, na íntegra, este Edital e preencher total e correta-

mente a ficha de inscrição;
d) - transmitir os dados da inscrição;
e) - imprimir o boleto bancário, caso o pagamento seja 

realizado em dinheiro ou cheque;
f) - efetuar o pagamento da taxa de inscrição.
2.6. - O valor da taxa de inscrição é de:
a) R$ 61,00 para os empregos públicos de ensino médio;
b) R$ 80,00 para os empregos públicos de ensino superior.
2.6.1. - Para o pagamento da taxa de inscrição deverá ser 

utilizado o boleto bancário, gerado até às 23h59min do último 
dia de inscrições no site da Fundação VUNESP, o qual poderá ser 
pago em dinheiro ou cheque em qualquer agência bancária ou 
por meio de cartão de crédito, até o dia 20.09.2022.

2.6.1.1. - Se, por qualquer razão, o cheque for devolvido ou 
efetuado pagamento em valor menor ao da correspondente taxa 
de inscrição, a inscrição do candidato será automaticamente 
cancelada.

2.6.1.2. - Não será aceito pagamento da taxa de inscrição 
por depósito em caixa eletrônico, pelos Correios, fac-símile, 
transferência eletrônica, DOC, ordem de pagamento ou depósito 
comum em conta corrente, condicional ou realizado após o dia 
20.09.2022, ou por qualquer outro meio que não o especificado 
neste Edital.

2.6.2. - O pagamento por agendamento somente será 
aceito se comprovada a sua efetivação até o vencimento do 
boleto bancário.

2.6.3. - Em caso de evento que resulte em fechamento 
das agências bancárias, a taxa de inscrição deverá ser paga 
antecipadamente.

2.6.4. - A efetivação da inscrição somente ocorrerá após 
a confirmação, pelo banco, do pagamento referente à taxa de 
inscrição.

2.6.5. - O valor pago a título de taxa de inscrição não 
poderá ser transferido para terceiro, nem para outros certames.

2.6.6. - Não haverá devolução de importância paga, ainda 
que efetuada a mais ou em duplicidade, nem isenção total 
ou parcial de pagamento do correspondente valor da taxa de 
inscrição, seja qual for o motivo alegado, exceto ao candidato 
amparado pelo disposto na Lei Estadual nº 12.782, de 20 de 
dezembro de 2007.

2.6.7. - A devolução da importância paga somente ocorrerá 
se este Concurso Público não se realizar.

2.7. - A pesquisa para acompanhar a situação da inscrição 
poderá ser feita no site da Fundação VUNESP, na página deste 
Concurso Público, durante e após o período de inscrições.

2.7.1. - Caso seja detectada falta de informação, o candida-
to deverá entrar em contato com o serviço de Atendimento ao 
Candidato, para verificar o ocorrido.

2.8. - O candidato será responsável pelas informações 
prestadas na ficha de inscrição, bem como por eventuais erros 
e omissões.

2.9. - Realizada a inscrição, o candidato que, eventualmente, 
necessitar alterar algum dado cadastral, deverá acessar a “Área 
do Candidato \> Meu Cadastro”, no site da Fundação VUNESP, 
clicar no link deste Concurso Público, digitar o CPF e a senha, 
e efetuar a correção necessária, ou entrar em contato com o 
Disque VUNESP.

2.9.1. - Para efeito de critério de desempate serão conside-
radas as correções cadastrais realizadas até o 2º dia útil contado 
a partir da data de realização da prova objetiva.

2.9.2. - O candidato deverá arcar, exclusivamente, com as 
consequências advindas da incorreção do seu cadastro, nos 
termos deste Edital, não podendo alegar qualquer espécie de 
desconhecimento.

2.10. - A Fundação VUNESP e o Instituto de Ciência e Tec-
nologia - ICT do Câmpus de Sorocaba não se responsabilizam 

Queima de argila em baixa e alta temperatura em fornos 
à gás e elétrico;

Técnicas de construção de molde: de gesso e silicone, com 
2 ou mais tacelos, inclusive forma perdida, cera pedida, fundição 
em bronze, estanho, parafina e laminação em fibra de vidro;

Fotografia analógica: Processos de Revelação e Cianotipia.
Litografura: preparação de pedras, gravação e impressão.
Assistente de Suporte Acadêmico III (Área de atuação: 

Eletroacústica)
Conhecimentos Específicos: Conhecimentos nas áreas afins 

com a Música Eletroacústica, tais como: difusão eletroacústica 
em concerto, montagem de concertos com equipamentos eletro-
acústicos, produção sonora, microfonação, gravação em estúdio, 
gravação em teatro, masterização, mixagem, sonorização de 
teatro, acústica musical, programação e/ou experiência com 
programas voltados à Composição Musical e à Mixagem (tais 
como Max/MSP, Reapper, Logic, ProTools ou similares) e com 
programas de processamento de áudio (DAW – Digital Audio 
Workstation).

ANEXO III – DO REQUERIMENTO DE INCLUSÃO E USO DO 
NOME SOCIAL

Nos termos do disposto no artigo 2º, do Decreto Estadual 
nº 55.588, de 17 de março de 2010, eu, ______________
_______________________________________________ 
(nome civil do(a) interessado(a)), portador(a) do documento de 
identidade/R.G nº ___________________________, órgão 
expedidor ______________ , UF _____, inscrito(a) no CPF/MF 
sob nº __________________ , solicito a inclusão e uso do meu 
nome social ______________________________________
_______ (indicação do nome social), no Concurso Público do 
Instituto de Artes - IA do Câmpus de São Paulo para admissão 
do emprego público de ______________________________. 
O nome civil deverá ser substituído, nas publicações oficiais, pelo 
nome social, seguido do número do documento oficial.

Cidade/UF, em ____ de _________ de 20__.
_______________________________________
(assinatura do(a) candidato(a))
ANEXO IV – DO CRONOGRAMA PREVISTO
ETAPAS
DATAS
Período de inscrições
das 10 horas de 09.08.2022 às 23h59min de 19.09.2022
Vencimento do boleto bancário
20.09.2022
Prazo para solicitar a redução da taxa de inscrição
09 e 10.08.2022
Período para envio da documentação, por meio digital, 

referente à redução da taxa de inscrição
09 a 11.08.2022
Divulgação do resultado da solicitação de redução da taxa 

de inscrição
31.08.2022
Período de interposição de recurso contra o resultado da 

solicitação de redução da taxa de inscrição
31.08 a 02.09.2022
Divulgação do resultado da análise dos recursos contra o 

resultado da solicitação de redução da taxa de inscrição
16.09.2022
Prazo para o candidato se inscrever e enviar documentação 

referente a:
- candidato deficiente
- condições especiais para a realização da prova
- condição de jurado
- inclusão e uso do nome social
09.08.2022 a 19.09.2022
Divulgação do resultado referente a:
- candidato deficiente
- condições especiais para a realização da prova
- condição de jurado
- inclusão e uso do nome social
05.10.2022
Período de recursos referente a:
- candidato deficiente;
- condições especiais para a realização da prova;
- condição de jurado
- inclusão e uso do nome social
05 a 07.10.2022
Divulgação da análise de recurso contra o resultado:
- candidato deficiente;
- condições especiais para a realização da prova;
- condição de jurado
- inclusão e uso do nome social
21.10.2022
Aplicação da Prova Objetiva
Aplicação da Prova Dissertativa
06.11.2022
Divulgação do gabarito da prova objetiva
09.11.2022
Período de interposição de recurso contra o gabarito
09 a 11.11.2022
Período de envio dos títulos, por meio digital (upload)
17 a 21.11.2022
Aplicação da prova prática
A definir
Publicação da Classificação Definitiva
A definir
ANEXO V – DOS ENDEREÇOS
1) do Instituto de Artes - IA - Câmpus de São Paulo
STGP – Seção Técnica de Gestão de Pessoas
Endereço: Rua Dr. Bento Teobaldo Ferraz, 271, sala 322 – 

Barra Funda –SP/SP - CEP 01140-070
Horário: dias úteis – das 9h às 11h e das 13h às 16h.
2) da Fundação VUNESP
Rua Dona Germaine Burchard, 515 – Água Branca/Perdizes 

– São Paulo/SP – CEP 05002-062
Horário: dias úteis – das 8 às 12 horas e das 14 às 17 horas
Disque VUNESP: fone (11) 3874-6300 – de segunda-feira a 

sábado, das 8 às 18 horas
Site: www.vunesp.com.br
E, para que chegue ao conhecimento de todos, é expedido 

o presente Edital.
São Paulo, 28 de julho de 2022.
Instituto de Artes - IA - Câmpus de São Paulo
(Processo 391/22 - CSP/IA)

 CAMPUS DE SOROCABA - INSTITUTO DE 
CIÊNCIA E TECNOLOGIA
 UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA “JÚLIO DE MESQUITA 

FILHO” – UNESP
INSTITUTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA – ICT – CÂMPUS 

DE SOROCABA
EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES
CONCURSO PÚBLICO Nº 101/2022
O Diretor Técnico da Divisão Técnica Administrativa do 

Instituto de Ciência e Tecnologia - ICT do Câmpus de Sorocaba 
da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” 
– UNESP, no uso de suas atribuições legais, nos termos do 
Despacho nº 194/2022 - PROPEG, faz saber que estarão abertas 
as inscrições para Concurso Público, regido por este Edital, para 
provimento dos empregos públicos constantes do item 1.2., 
sob organização e aplicação da Fundação para o Vestibular 
da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” – 
Fundação VUNESP.

CAPÍTULO 1 – DOS EMPREGOS PÚBLICOS
1.1. - Este Concurso Público destina-se ao provimento dos 

empregos públicos constantes do item 1.2., com vagas existen-
tes e das que vierem a existir dentro do prazo de sua validade.

1.2. - Os empregos públicos, o total de vagas, o número de 
vagas para ampla concorrência, o número de vagas reservadas 


