sábado, 21 de julho de 2018
CAMPUS DE RIO CLARO
Instituto de Geociências e Ciências Exatas
Edital de Convocação 72/18-STDARH/IGCE/CRC
O Diretor da Divisão Técnica Administrativa do Instituto de
Geociências e Ciências Exatas do Campus de Rio Claro-UNESP,
convoca o candidato abaixo relacionado, habilitado no Concurso
Público, para preenchimento, mediante contratação em caráter
emergencial por prazo determinado, de uma função de Professor
Substituto, sob o Regime Jurídico da CLT e legislação complementar, em 12 horas semanais de trabalho, junto ao Departamento de Física, no conjunto de disciplinas “Fundamentos do
Eletromagnetismo; Física Nuclear; Fenômenos de Transporte”,
para comparecer no prazo de 5 dias úteis, contados da data da
publicação deste Edital, na Seção Técnica de Desenvolvimento
e Adm. de Rec. Humanos, sita na avenida 24-A nº 1515, bairro
Bela Vista, Rio Claro – SP, para anuência à contratação, munido
dos originais e fotocópias dos seguintes documentos: 1- Cédula
de Identidade; 2- Certidão de Nascimento ou Casamento; 3Título de Eleitor e prova de estar em dia com as obrigações eleitorais; 4- CPF; 5- Comprovante de graduação em curso superior
e do título de Mestre; 6- Cartões de inscrição no PIS ou PASEP;
7- Documento que comprove estar em dia com as obrigações
militares; 8- Carteira de Trabalho e Previdência Social; 9- 3 fotos
3x4 iguais e recentes; bem como o preenchimento da declaração
de Bens e Valores Patrimoniais.
O não comparecimento do candidato no prazo acima estabelecido, bem como, a recusa à contratação ou, se consultado
e contratado, deixar de entrar em exercício, terá exaurido os
direitos decorrentes da habilitação no Concurso Público.
Segue: Classificação – Nome – RG.
1º Diogo Ricardo da Costa – 40.403.298-9
CAMPUS DE RIO CLARO
INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS E CIÊNCIAS EXATAS
EDITAL No 76/2018 - STDARH/IGCE/CRC
Acham-se abertas, nos termos do Despacho nº 80/18 –
Runesp de 18, publicado em 19/07/2018, com base na Resolução
Unesp nº 29/2015, alterada pela Resolução UNESP nº 81/2017,
as inscrições ao concurso público de provas e títulos para contratação, por prazo determinado, de 1 (um) Professor Substituto, em
caráter emergencial, para atender excepcional interesse público,
no período relativo ao 2º semestre letivo de 2018, e pelo prazo
máximo de 05 meses, em 12 horas semanais de trabalho, sob o
regime jurídico da CLT e Legislação Complementar, no conjunto
de disciplinas “Sistemas Operacionais I; Organização de Computadores” do Departamento de Estatística, Matemática Aplicada
e Computação do Instituto de Geociências e Ciências Exatas do
Campus de Rio Claro.
O contratado deverá exercer as atividades de docência em
cursos de graduação nos períodos diurno e/ou noturno, dependendo das necessidades do Departamento.
1. DA REMUNERAÇÃO:
1.1 O salário de Professor Substituto é de R$ 1.303,16, correspondente à referência MS-2, em 12 horas semanais.
OBS: Caso o candidato tenha título superior ao exigido, o
salário será correspondente à titulação.
Por tratar-se de contratação em caráter emergencial e
temporária, ainda que o candidato venha a obter a titulação
acadêmica superior após a assinatura do contrato, esta não será
considerada para fins de aumento salarial.
- 2. DAS INSCRIÇÕES
- 2.1. As inscrições serão recebidas dias úteis, no período
de 23 a 27.07.2018, das 9 às 11 horas e das 14 às 17 horas, na
Seção Técnica de Comunicações, à Av. 24-A, 1515 – Bairro Bela
Vista – Rio Claro-SP.
2.2. O candidato que tiver interesse na redução da taxa
de inscrição deverá se inscrever nos 02 (dois) primeiros dias do
período de inscrição, satisfeitas as exigências do item 5.
2.3. Não serão recebidas inscrições por via postal ou
internet.
- 3. DAS CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO
3.1 Poderão inscrever-se graduados em nível superior em
Ciências da Computação ou áreas afins, e que tenham, no
mínimo, o título de Mestre. A qualificação necessária à inscrição
para o concurso será demonstrada por estudos, em nível de graduação, na área do conhecimento à qual se integra o conjunto
de disciplinas objeto do concurso.
3.1.1. Os diplomas de graduação com validade nacional
ou os obtidos no exterior serão aceitos para fins de inscrição;
3.1.1.1. Os diplomas de graduação obtidos no exterior
deverão estar revalidados por Universidades Públicas, atendendo os termos do artigo 48 da Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional – LDB nº 9.394/1996;
3.1.2. Os diplomas de Mestrado e de Doutorado serão
aceitos, quando obtidos em cursos de pós-graduação recomendados pela CAPES e autorizados pelo Conselho Nacional de
Educação (CNE);
3.1.3. Os diplomas de Mestrado e de Doutorado obtidos no
exterior serão aceitos, desde que estejam reconhecidos e registrados por universidades que possuam cursos de pós-graduação
recomendados pela CAPES e autorizados pelo Conselho Nacional de Educação (CNE).
3.2. O candidato estrangeiro poderá inscrever-se no concurso público com passaporte, entretanto, por ocasião da
contratação deverá apresentar a cédula de identidade com visto
temporário com prazo de validade compatível. Caso ainda não
possua, deverá apresentar no prazo de 30 (trinta) dias, cópia
simples do protocolo do pedido do visto temporário.
3.3. Não registrar antecedentes criminais.
3.4. Estar com o CPF regularizado.
4. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A INSCRIÇÃO
4.1. O candidato deverá apresentar requerimento dirigido
ao Diretor da Unidade, indicando nome completo, número da
cédula de identidade, data de nascimento, filiação, naturalidade, estado civil, residência, profissão e endereço eletrônico,
instruindo-o com os seguintes documentos, cópias simples
frente e verso:
4.1.1. cédula de identidade e no caso de candidato estrangeiro: cédula de identidade de estrangeiro com visto temporário/
permanente e na falta desta, o passaporte;
4.1.2. comprovante de estar em dia com as obrigações
militares, quando do sexo masculino;
4.1.3. Comprovante de estar em dia com as obrigações
eleitorais, por meio de certidão de quitação obtida no site: http://
www.tse.gov.br/internet/servicos_eleitor/quitacao.htm.
4.1.4. comprovante de graduação em curso superior, bem
como de ser portador, no mínimo, do título de Mestre. A cópia
da ata de defesa da tese poderá ser aceita para fins de inscrição,
condicionada a apresentação do título homologado, na ocasião
da contratação.
4.2. Os candidatos deverão apresentar comprovante de
recolhimento da taxa de inscrição no valor de R$ 95,50, a ser
efetuado na Seção Técnica de Finanças.
4.3. Curriculum Lattes das atividades realizadas, em 4
(quatro) vias, sendo uma delas devidamente documentada
(inclusive com o histórico escolar - graduação e pós-graduação
do candidato) no qual sejam indicados os trabalhos publicados
e todas as demais informações que permitam cabal avaliação do
mérito do candidato.
4.4. No caso de inscrição por procuração (com firma reconhecida) devem ser apresentados os documentos de mandato,
de identidade do procurador e cópia simples daqueles relacionados nos itens 4.1. ao 4.3.
4.5. O candidato estrangeiro fica dispensado das exigências
contidas nos subitens 4.1.2 e 4.1.3.
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Obs: Os modelos de requerimento e de declarações a serem
preenchidos e assinados pelo candidato para fins de inscrição
estarão disponíveis no endereço eletrônico http://www.rc.unesp.
br/concursos/index.php.
5. REDUÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO – LEI 12.782/2007
5.1. A redução do valor da taxa de inscrição, correspondente
a 50% (cinqüenta por cento), será concedida aos candidatos
interessados que atendam, CUMULATIVAMENTE, os seguintes
requisitos:
I - sejam estudantes, assim considerados os que se encontrem regularmente matriculados em curso superior, em nível de
graduação ou pós-graduação.
II - percebam remuneração, mensal, inferior a 02 (dois)
salários mínimos, ou estejam desempregados.
5.2. A concessão da redução ficará condicionada à apresentação, pelo candidato, no ato da inscrição:
I - quanto à comprovação da condição de estudante, de 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 discente;
II - quanto às circunstâncias previstas no inciso II do item
5.1. deste Edital:
a) comprovante de renda, ou de declaração, por escrito, da
condição de desempregado.
OBS: O candidato deverá apresentar os documentos originais bem como as respectivas cópias para conferência e entrega
das mesmas, para posterior análise. As cópias apresentadas não
serão devolvidas.
5.3. O candidato que tiver interesse na redução da taxa de
inscrição, deverá se inscrever nos dois primeiros dias do período
de inscrição.
5.4. O recebimento dos documentos comprobatórios será
procedido pela Seção Técnica de Comunicações da Unidade,
após verificação da autenticidade da documentação apresentada, serão encaminhados à Seção Técnica de Desenvolvimento
e Administração de Recursos Humanos - STDARH para análise.
5.5. O deferimento ou indeferimento das solicitações de
redução de taxa de inscrição será disponibilizado no local das
inscrições no dia 25.07.2018, a partir das 10 horas e, no caso de
indeferimento, o prazo para interposição de recurso será de 02
(dois) dias contando a data de divulgação.
6. DEFERIMENTO E INDEFERIMENTO DE INSCRIÇÕES
6.1. Será publicada, no DOE, a relação dos candidatos que
tiveram suas inscrições indeferidas por não se enquadrarem nas
exigências estabelecidas no presente edital.
6.2. O candidato poderá requerer, no prazo de 02 (dois) dias
úteis, contados da data da publicação a que se refere o item
anterior, reconsideração quanto ao indeferimento de sua inscrição, que será apreciada pela Congregação no prazo máximo de
05 (cinco) dias úteis, contados a partir do prazo final de recurso.
7. DAS PROVAS:
7.1. O concurso constará de:
7.1.1. Prova de Títulos (peso 2) - (julgamento do Currículo
Lattes, quando serão analisadas as atividades de formação
didática e científica, com maior relevância para as atividades
relacionadas com o conjunto de disciplinas em concurso);
7.1.2. Prova Didática (peso 1) - (aula teórica em nível
de graduação, com duração de, no mínimo, 40 minutos e, no
máximo, 60 minutos, sobre tema a ser sorteado, com 24 horas
de antecedência), conforme Programa de Concurso – Anexo 1
deste Edital. A ordem de apresentação da aula seguirá a ordem
de inscrição no referido concurso.
-data do sorteio do ponto da prova didática: 06.08.2018,
início às 9h, nas dependências do Departamento de Estatística,
Matemática Aplicada e Computação do Instituto (Av. 24-A, 1515
– Bairro Bela Vista – Rio Claro-SP). O não comparecimento será
considerado desistência.
-data do início da prova didática: 07.08.2018, às 9h, nas
dependências do Departamento de Estatística, Matemática
Aplicada e Computação do Instituto (Av. 24-A, 1515 – Bairro
Bela Vista – Rio Claro-SP).
7.2. Na avaliação do candidato será adotado o critério de
notas de 0 (zero) a 10 (dez) em todas as provas.
8. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
8.1. Para a prova didática serão considerados os seguintes
critérios de avaliação:
§ - Organização e adequação ao tema proposto (até 3,5
pontos)
§ - Coerência e clareza na exposição do item (até 4,0
pontos)
§ - Uso adequado dos recursos didáticos utilizados (até
1,5 pontos)
§ - Uso adequado do tempo disponível para a aula (até
1,0 ponto)
8.2. Para a Prova de Títulos, serão considerados os seguintes
critérios de avaliação:
§ - Atividades didáticas (até 5,0 pontos)
§ - Outras atividades acadêmicas (até 2,5 pontos),
§ - Atividades de pesquisa (até 2,5 pontos)
9. DA HABILITAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO E DESEMPATE
9.1. Serão considerados aprovados os candidatos que obtiverem média igual ou superior a 07 (sete), com pelo menos 02
(dois) membros da banca examinadora.
9.2. A ordem de classificação dos candidatos aprovados
será estabelecida em função da maior média final obtida.
9.3. Em caso de igualdade da pontuação final, serão aplicados, sucessivamente, os seguintes critérios de desempate:
- - com idade igual ou superior a 60 anos, nos termos da
Lei Federal 10.741/2003, entre si e frente aos demais, sendo que
será dada preferência ao de idade mais elevada;
- - maior pontuação na Prova de Títulos
- - maior média na Prova Didática
- - mais idoso entre aqueles com idade inferior a 60 anos.
9.4 Os casos omissos serão decididos pela Comissão
Examinadora.
10. DA CONTRATAÇÃO:
10.1. O candidato classificado em primeiro lugar será
contratado, em regime de 12 horas semanais de trabalho, sob o
regime jurídico da CLT e legislação complementar.
10.2. O contrato de trabalho poderá ser prorrogado, uma
única vez, por igual período, a critério da administração.
11. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
11.1. O resultado final do concurso será publicado no Diário
Oficial do Estado – Poder Executivo – Seção I.
11.2. Caberá recurso à Congregação, sob os aspectos formal
e legal, no prazo de 03 (três) dias úteis, contados da data de
publicação do resultado final do concurso. A Congregação terá
o prazo de 05 (cinco) dias úteis para responder o recurso impetrado, a contar do prazo final para recurso.
11.3. O resultado final do concurso público será homologado pela Congregação da Unidade Universitária.
11.4. Será eliminado do concurso público o candidato que
não comparecer na sala ou local de sorteio/prova no horário
estabelecido.
11.5. A validade deste concurso será a partir da data de
publicação no DOE da homologação até o final do semestre
letivo.
11.6. Não haverá devolução de importância paga, ainda que
maior ou em duplicidade, nem isenção total de pagamento do
valor da taxa de inscrição, seja qual for o motivo alegado, exceto
nos casos em que o concurso público não se realizar.
11.7. É de responsabilidade do candidato acompanhar
todas as publicações no DOE, referente ao presente concurso.

11.8. O curriculum lattes documentado ficará à disposição
dos candidatos durante o prazo de validade deste concurso.
Após este prazo, se não retirado, será descartado.
11.9. Os questionamentos relativos a casos omissos ou
duvidosos serão julgados pela comissão examinadora.
11.10. A inscrição implicará no conhecimento deste Edital e
no compromisso de aceitação das condições do concurso, aqui
estabelecidas.
11.11. O candidato será responsável por qualquer erro,
omissão e pelas informações prestadas no ato da inscrição.
11.12. O candidato que prestar declaração falsa, inexata
ou, ainda, que não satisfaça a todas as condições estabelecidas
neste Edital, terá sua inscrição cancelada, e em conseqüência,
anulados todos os atos dela decorrentes, mesmo que aprovado
e que o seja constatado posteriormente.
11.13. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais atualizações ou retificações, enquanto não consumada à providência
ou evento que lhes disser respeito, circunstância que será mencionada em Edital ou Aviso a ser publicado no DOE.
ANEXO I
PROGRAMA DO CONCURSO
1. - Conceitos Básicos de Sistemas Operacionais
2. - Processos
3. - Gerenciamento de Entrada/Saída
4. - Gerenciamento de Memória
5. - Sistemas de Arquivos
6. - Sistemas de numeração e conversão de bases.
7. - Circuitos lógicos combinacionais: portas lógicas, projeto
e minimização de circuitos lógicos.
8. - Aritmética binária: operações e representação de números binários inteiros.
9. - Circuitos aritméticos: somadores e subtratores.
10. - Decodificadores, codificadores e conversores de código.
11. - Multiplexadores e demultiplexadores.
12. - Flip-flops: circuito, funcionamento e tipos de flip-flop;
sincronização e diagramas de tempo.
13. - Registradores: tipos de registrados e transferência
entre registradores.
14. - Contadores: síncronos e assíncronos; crescentes,
decrescentes e bidirecionais.
15. - Dispositivos de memória: conceitos, arquitetura de
RAMs e ROMs e expansão de memória.
BIBLIOGRAFIA
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CAMPUS DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Instituto de Ciência e Tecnologia
EDITAL 45/2018-STDARH/CSJC
Tornando público o resultado final do concurso público para
contratação da função de
01 (um) Professor Substituto junto ao Departamento de
Odontologia Social e Clínica
Infantil – Conjunto de Disciplinas de Ciências Sociais Aplicadas à Odontologia (Sociologia e Antropologia); Metodologia
Científica; e Odontologia em Saúde Coletiva I, realizado nos dias
19 e 20/07/2018, na seguinte conformidade:
Candidato Reprovado
RG – Média Final
43.249.447-9 – 4,30
(PROC. 429/2018-ICT-CSJC)

CAMPUS EXPERIMENTAL DE ITAPEVA
DESPACHO No 015/18-CE
PROCESSO: 114/2018
INTERESSADO: CÂMPUS EXPERIMENTAL DE ITAPEVA
ASSUNTO: Homologação do Concurso Público para contratação de Professor Substituto
O COORDENADOR EXECUTIVO do Câmpus Experimental
de Itapeva, no uso de suas atribuições legais, baseada no
item “d” do inciso XIX do artigo 6º da Resolução Unesp Nº 38
de 2008, HOMOLOGA ad referendum do Conselho Diretor, o
Resultado Final do Concurso Público de Títulos e Provas de 01
(um) Professor Substituto, em caráter emergencial, para atender
o período relativo ao 2º semestre letivo de 2018, no conjunto
de Disciplinas “Projeto de Produto”; “Planejamento e Controle
da Produção”, objeto do Edital de Abertura de Inscrições nº
12/2018-STAAd-ITA, publicado no D.O.E. de 30/06/2018.
Itapeva-SP, aos 20 dias do mês de julho de 2018.
Prof. Dr. Antonio Francisco Savi
Coordenador Executivo
EDITAL Nº 16/2018-STAAd-ITA – CONVOCAÇÃO PARA
CONTRATAÇÃO
O Supervisor Substituto da Seção Técnica de Apoio Administrativo deste Câmpus, CONVOCA o(a) candidato(a) abaixo
relacionado(a), habilitado(a) no Concurso Público para provimento, mediante CONTRATAÇÃO, da função de PROFESSOR
SUBSTITUTO, para atender o período relativo ao 2º semestre
letivo de 2018, em jornada de 12 (doze) horas semanais de trabalho, sob o regime jurídico da CLT e Legislação Complementar,
no conjunto de disciplinas: “Projeto de Produto”; “Planejamento
e Controle da Produção”, junto à Coordenação do Curso de
Engenharia Industrial Madeireira do CÂMPUS EXPERIMENTAL
DE ITAPEVA, para comparecer no prazo de 5 (cinco) dias úteis,
a contar da data da publicação deste Edital, à Rua Geraldo
Alckmin, 519 - Vila Nossa Senhora de Fátima - Itapeva/SP,
para anuência à contratação e apresentação dos documentos
comprobatórios das condições exigidas no item 4.1 do Edital
de Abertura de Inscrições, acrescidos de cópias de: certidão de
nascimento ou casamento, CPF, comprovante de inscrição no
PIS/PASEP, cédula de identidade, título de eleitor e comprovante
de estar em dia com as obrigações eleitorais, escolaridade exigi-
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da no Edital, carteira profissional, 3 fotos 3x4, comprovante de
situação cadastral na Receita Federal, Atestado de Antecedentes
Criminais e comprovante de residência atualizado.
O não comparecimento do(a) candidato(a) dentro do prazo
acima estabelecido, bem como, a recusa à contratação ou se
consultado(a) e contratado(a) deixar de entrar em exercício,
terão exauridos os direitos decorrentes da habilitação no Concurso Público.
(Processo nº 114/2018)
SEGUE: NOME – Nº DOCUMENTO IDENTIDADE - CLASSIFICAÇÃO
WALDEMAR GEHRING JÚNIOR - 13.642.180-5 - 1º
Itapeva, 20 de julho de 2018.
GUSTAVO MÜZEL PIRES
Supervisor Técnico de Seção Substituto
Seção Técnica de Apoio Administrativo

FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO
MÉDICO-HOSPITALAR
Edital N.º 117/2018 - FAMESP-RH
A Fundação para o Desenvolvimento Médico e Hospitalar,
torna público, para conhecimento dos interessados, que encontram-se abertas as inscrições para o processo seletivo de pessoal
para a função de MÉDICO CLÍNICO GERAL, para preenchimento
de 01 vaga no prazo de validade do referido Processo Seletivo
e ou quantas mais vierem a surgir, para provimento de função
em Regime C.L.T., em jornada de trabalho de 12 (doze) horas
semanais,, para prestar serviços médicos no Pronto-Socorro de
Adulto (PSA) ou Referenciado (PSR) do Hospital das Clínicas da
Faculdade de Medicina de Botucatu.
I – CONSIDERAÇÕES
1) - Os admitidos deverão exercer suas funções dentro dos
horários determinados pela Diretoria do Hospital contratante,
podendo variar em períodos diurno, noturno, misto ou na forma
de revezamento, durante toda a semana, inclusive sábados,
domingos e feriados.
2) - Os admitidos poderão exercer atividades inerentes à
atuação do profissional nas diferentes áreas, hospitalar e extra-hospitalar.
3) - Executar suas atividades de modo a contribuir para
o alcance das metas e diretrizes definidas pela Direção do
Hospital.
II – DO SALÁRIO
1. O Salário inicial será de R$ 2.429,20 (dois mil quatrocentos e vinte e nove reais e vinte centavos) para uma carga horária
de 12 (doze) horas semanais.
III - DAS INSCRIÇÕES
1) - As inscrições serão realizadas via internet através do
site: www.famesp.org.br; no período de 30 de julho a 09 de
agosto de 2018.
2) - Serão disponibilizados postos de Ajuda ao Candidato,
para acesso à internet e impressão do boleto bancário no Recursos Humanos da FAMESP (Botucatu), sito na Rodovia João Butignolli, s/nº, com entrada ao lado da Portaria Principal da FMB do
Campus Universitário da Unesp Distrito de Rubião Junior s/n.,
3) - O candidato que não tiver acesso próprio à internet
pode também efetivar sua inscrição por meio de serviços
públicos, tais como o PROGRAMA ACESSA SÃO PAULO, que
disponibiliza postos (locais públicos para acesso à internet), em
todas as regiões da cidade de São Paulo e em várias cidades do
Estado. Esse programa é completamente gratuito e permitido a
todo cidadão.
4) - Para utilizar o equipamento, basta ser feito um cadastro
e apresentar o RG nos próprios Postos do Acessa SP em um dos
endereços disponíveis no site: www.acessasaopaulo.sp.gov.br
IV - DAS CONDIÇÕES DE INSCRIÇÃO E IMPEDIMENTOS
1) - Para se inscrever o candidato deverá:
1.1. Preencher o formulário de inscrição, disponível no site
www.famesp.org.br:
1.2. Imprimir Boleto Bancário, referente a taxa de inscrição,
no valor de R$. 100,00 (cem reais), para pagamento na Rede
Bancária:
1.3. Efetuar o pagamento do Boleto (dentro do prazo de
vencimento 10/08/2018) na Rede Bancária. Após o pagamento
do Boleto Bancário, o candidato receberá (após 24 horas) um
e-mail, confirmando a sua inscrição juntamente com o seu
número, para acompanhamento de todos os atos do processo
seletivo.
1.4. Acompanhar o andamento da Inscrição através do site:
www.famesp.org.br.
OBS: Só serão considerados inscritos os candidatos que
cumprirem os itens (1.1.; 1.2. e 1.3.) conforme descritos acima.
2) - Ao preencher o formulário de inscrição disponibilizado
na internet, o candidato estará assumindo, sob as penas da lei,
que possui os demais documentos, abaixo discriminados, comprobatórios das condições exigidas:
- Ser brasileiro;
- Possuir Certificado de conclusão de curso Superior em
Medicina Humana;
- Estar em dia com as obrigações eleitorais;
- Estar em dia com as obrigações militares, se do sexo
masculino;
- Gozar de boa saúde física e mental;
- Não possuir registro de antecedentes criminais, achando-se no pleno exercício de seus direitos civis e políticos;
- Conhecer e estar de acordo com as instruções do Processo Seletivo.
OBSERVAÇÕES:
1) - Não será concedida ISENÇÃO ou DEVOLUÇÃO de taxa
de inscrição.
2) - Não serão recebidas inscrições por via postal.
3) - As inscrições feitas com cheque ou depósito eletrônico
somente serão consideradas efetivas após compensação dos
mesmos.
4) - A não apresentação dos documentos solicitados por
ocasião da admissão ou a inexatidão das afirmativas e ou
irregularidades de tais documentos implicarão no cancelamento
da inscrição e de todos os atos decorrentes do processo seletivo.
V - DAS PROVAS
O Processo Seletivo constará de:
1. PROVA ESCRITA: composta de 08 questões dissertativas
(inéditas e/ou não inéditas), conforme programação abaixo:
- DPOC;
- Asma;
- Doenças Digestivas
-Insuficiência cardíaca;
- Síndromes coronárias agudas;
- Parada cardiorrespiratória;
- Fibrilação Atrial;
- Cetoacidose diabética;
- Hemorragia digestiva alta;
- Acidente vascular encefálico;
- Infecção Relacionada à Assistência a Saúde – IRAS.
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VI – DO CRITÉRIO DE SELEÇÃO
1. Prova Escrita.........................................................De 0
(zero) a 100 (cem) pontos.
VII - DA EXECUÇÃO DA PROVA
1. A Prova Escrita será realizada no dia 15 de agosto de
2018, às 18h00min, no Campus Universitário da UNESP de
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