UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA
CAMPUS DE OURINHOS

Seção Técnica de Apoio Administrativo – Área de Recursos Humanos

INSTRUÇÕES REFERENTES AO CONCURSO 45/2017-CEO


Documentos para inscrição: Além das cópias de documentos que
compõem a documentação do currículo lattes, são necessárias cópias de
RG, comprovante de estar em dia com as obrigações militares (se do sexo
masculino), comprovante de regularidade junto à Justiça Eleitoral, do
diploma de graduação e de doutorado para compor a documentação da
inscrição para o concurso. (Item 4.1. do edital)



Relativamente à solicitação de redução da taxa de inscrição, ressaltamos
que deverão atender CUMULATIVAMENTE os requisitos constantes do
edital.
Lembramos que o pagamento da taxa de inscrição dos solicitantes de
redução deverá ocorrer somente após a análise e deferimento da
solicitação. (Item 5.5.1. do edital)



Relativamente às inscrições por via postal sugere-se que os envelopes
contendo a documentação sejam encaminhados por SEDEX com Aviso de
Recebimento - AR, pois a Unidade não se responsabilizará por
documentos extraviados.
Endereço para encaminhamento de documentos: Avenida Renato da
Costa Lima, nº 451, Bairro Ville de France – CEP 19903-302 – Ourinhos –
SP.
Colocar no envelope a observação a seguir: “Concurso Público para
Professor Assistente Doutor – Edital 45/2017-CEO” (Item 2.2. do edital)



Junto à documentação enviada deverá ser encaminhado o comprovante
de depósito ou transferência bancária referente à taxa de inscrição no
valor de R$ 93,00.
O depósito ou transferência bancária deverá ser efetuado na conta a
seguir: Banco do Brasil, Agência 0379-4, conta nº 100353-4. (Item 4.2. do
edital)
Deverão ser encaminhadas 3 VIAS do currículo lattes, SENDO UMA
DELAS DEVIDAMENTE DOCUMENTADA. (Item 4.4. do edital)




Ressaltamos que NÃO SERÃO ACEITAS as inscrições por via postal com
postagem posterior a 29/09/2017. (Item 4.7. do edital)

O esclarecimento de dúvidas sobre o concurso poderá ser feito pelo telefone (14)
3302-5922 – Área de Recursos Humanos.
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