Imprensa Oficial do Município de Jundiaí
Edição 4324 | 15 de novembro de 2017
Prefeitura
de Jundiaí

Página 26

FACULDADE DE MEDICINA DE JUNDIAÍ
PORTARIA FMJ- 148/2017, de 13/11/2017

O Prof. Dr. EDMIR AMÉRICO LOURENÇO, Diretor da Faculdade de
Medicina de Jundiaí, autarquia municipal de Jundiaí, Estado de São
Paulo, no uso de suas atribuições legais,
Considerando: 1) solicitação do Departamento de Morfologia e
Patologia Básica;
2) o que consta do processo FMJ- 179/2017.
RESOLVE
Artigo 1º - ADMITIR CARLOS ALBERTO DE MORAES, portador do
R.G. nº 22.810.916-4-SSP/SP, para exercer as funções de
PROFESSOR ASSISTENTE da Disciplina de ANATOMIA do
Departamento de MORFOLOGIA E PATOLOGIA BÁSICA do Curso
de Graduação de Medicina desta Faculdade, sob o regime da C.L.T.,
em caráter temporário, no período de 10/11/2017 a 09/5/2018, com
possibilidade de prorrogação.
Artigo 2º - Esta portaria entrará em vigor nesta data, revogadas as
disposições em contrário.
Diretoria da Faculdade de Medicina de Jundiaí, aos treze dias do mês
de novembro de dois mil e dezessete (13/11/2017).Prof. Dr. Edmir Américo Lourenço
Diretor
Registrada e publicada na Secretaria Executiva da Faculdade de
Medicina de Jundiaí, aos treze dias do mês de novembro de dois mil
e dezessete (13/11/2017).Carlos de Oliveira Cesar
Secretário Executivo
EDITAL FMJ- 036/2017, de 13/11/2017
O Prof. Dr. EDMIR AMÉRICO LOURENÇO, Diretor da Faculdade de
Medicina de Jundiaí, autarquia municipal de Jundiaí, Estado de São
Paulo, no uso de suas atribuições,
01. FAZ SABER que estarão abertas na Seção de Recursos
Humanos da Faculdade de Medicina de Jundiaí, à rua Francisco
Telles nº 250, V. Arens, Jundiaí-SP, no período de 20 de novembro a
21 de dezembro de 2017, no horário das 09 às 11 e das 14 às 17
horas, inscrições ao Processo Seletivo Público de provas e títulos
para contratação temporária de um Docente, com carga horária de
20 (vinte) horas de atividade por semana, a serem cumpridas de
forma horizontal, sob o regime da C.L.T., para atuar na Disciplina de
ONCOLOGIA, do Departamento de CLÍNICA MÉDICA da Faculdade
de Medicina de Jundiaí.
02. O candidato classificado e admitido no quadro docente da
Faculdade será enquadrado na categoria equivalente ao Título de
que for portador, de acordo com a Lei Municipal nº 7.831, de
03/4/2012. Seguem registrados abaixo os valores em Reais do salário
base mensal e benefícios, para cada categoria, relativos ao mês de
novembro de 2017:
SALÁRIO
BASE

AUX. TRANSP.
(EM PECÚNIA)

AUX.
ALIMENTAÇÃO
(CARTÃO)

Prof. AUXILIAR

2.832,00

304,00

577,41

Prof. ASSISTENTE

3.654,72

304,00

577,41

Prof. ADJUNTO

4.749,46

304,00

577,41

Prof. ASSOCIADO

5.468,64

304,00

577,41

CATEGORIA

A carga horária será cumprida no sentido horizontal, de acordo com
as necessidades didáticas do Departamento de Saúde Coletiva, em
todos os locais em que a Faculdade mantenha atividades de ensino e
pesquisa de graduação, especialização (Residência Médica) e pósgraduação, na área de Oncologia.
03. As inscrições serão feitas mediante requerimento próprio a ser
fornecido pela Faculdade, dirigido ao Diretor, e será acompanhado de
declaração assinada pelo candidato, sob pena de responsabilidade,
de que preenche as condições fixadas neste Edital e de que tem
jundiai.sp.gov.br

conhecimento do Regulamento que rege o processo seletivo público
para admissão de docentes da Faculdade de Medicina de Jundiaí.
04. Os candidatos deverão satisfazer as seguintes exigências:
4.1. ser brasileiro;
4.2. ser eleitor e estar em dia com suas obrigações eleitorais;
4.3. estar em dia com as obrigações militares, quando do sexo
masculino;
4.4. apresentar cédula de identidade original;
4.5. possuir idoneidade moral a ser comprovada mediante declaração
de dois professores universitários;
4.6. não registrar antecedentes criminais;
4.7. possuir diploma de graduação em Medicina e estar inscrito no
CREMESP;
4.8. possuir, no mínimo, título de Residência Médica/Especialização
em ONCOLOGIA expedido por instituição reconhecida;
4.9. apresentar curriculum vitae LATTES atualizado (link de acesso
na PLATAFORMA LATTES), destacando as atividades profissionais
e científicas que tenha exercido e que se relacione com a área que
pretende lecionar, em 06 (seis) exemplares impressos de igual teor,
de acordo com modelo anexo III deste edital;
4.10. ter como comprovar os trabalhos publicados, os títulos e demais
documentos referidos no curriculum vitae;
4.11. a inscrição só poderá ser feita pessoalmente ou por procurador
legalmente constituído, não se aceitando inscrições condicionais ou
por via postal;
4.12. pagar taxa de inscrição equivalente a 15% do salário mínimo
vigente, no valor de R$ 140,55 (cento e quarenta reais e cinquenta e
cinco centavos);
4.13. a efetivação da inscrição no presente processo seletivo
somente será deferida se o interessado atender a todas as exigências
deste Edital. Caso a inscrição seja indeferida, por não satisfazer as
exigências do edital, não haverá devolução da taxa paga.
05. DA PARTICIPAÇÃO DE CANDIDATO PORTADOR DE
DEFICIÊNCIA.
5.1. O candidato, antes de se inscrever, deverá verificar se as
atribuições do cargo especificadas no Anexo I – DAS ATRIBUIÇÕES,
são compatíveis com a deficiência de que é portador.
5.2. O candidato inscrito como portador de necessidades especiais
deverá especificar no ato da inscrição o tipo de deficiência que
apresenta, observado o disposto no artigo 4º do Decreto Federal nº
3.298, de 20.12.99, apresentando relatório médico atestando a
espécie, o grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao
código correspondente da Classificação Internacional de Doença –
CID, bem como a causa da deficiência, inclusive para assegurar
previsão de adaptação da sua prova.
5.3. O candidato que não declarar ser portador de necessidades
especiais no ato da inscrição, não será considerado portador de
necessidades especiais, prescrevendo-lhe qualquer direito ao
processo seletivo para alegação da deficiência.
5.4. Serão consideradas deficiências aquelas conceituadas pela
medicina especializada, de acordo com os padrões mundialmente
estabelecidos e legislação aplicável à espécie, e que constituam
inferioridade que implique em grau acentuado de dificuldade para
integração social.
5.5. Após o prazo de inscrição, fica proibida qualquer inclusão ou
exclusão de candidato da lista específica de portadores de
necessidades especiais.
5.6. Uma perícia médica será realizada a cargo da Faculdade de
Medicina de Jundiaí para verificação da compatibilidade da
deficiência com o exercício das atribuições da função.
5.7. Quando a perícia concluir pela inaptidão do candidato, desde que
requerido pelo mesmo, no prazo de 5 dias corridos, contados da data
da publicação do resultado do respectivo exame, nomear-se-á junta
médica para nova inspeção, da qual poderá participar profissional
indicado pelo interessado.
5.8. A indicação do profissional pelo interessado deverá ser feita no
prazo de 5 dias corridos, contados da data da publicação do resultado
do respectivo exame.
5.9. Não caberá qualquer recurso da decisão proferida pela junta
médica, nos termos da Lei Complementar Estadual nº 683/92.
5.10. Findo o prazo estabelecido no subitem anterior, serão
divulgados os Editais de Habilitação Final e Classificação (geral e
especial), das quais serão excluídos os portadores de necessidades
especiais considerados inaptos na inspeção médica.
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