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Público de Títulos e Provas para contratação de 1 (um) Professor 
Substituto, em 12 (doze) horas semanais de trabalho, junto ao 
Departamento de Odontologia Social, na Disciplina de Ergono-
mia em Odontologia, objeto do Edital nº 20/2021-DTAd-FO/CAr, 
para as provas a serem realizadas nos dias 20 e 21 de dezembro 
de 2021, com início às 09:00 horas do primeiro dia mencionado, 
de forma remota em reunião online, por meio da plataforma 
Google Meet, cujos links serão disponibilizados por e-mail 
no endereço eletrônico informado no formulário de inscrição, 
conforme segue:

Dia 20/12 – Às 09h00min: – Abertura do Concurso Público, 
Instalação da Comissão Examinadora, definição do calendário e 
na sequência início do sorteio do ponto para a Prova Didática.

O sorteio do tema será feito na presença do candidato e 
de todos os membros da Comissão Examinadora por videocon-
ferência através do Google Meet, com no mínimo 24 horas de 
antecedência do início previsto para a prova Didática. A ordem 
do sorteio e da apresentação da aula seguirá a ordem de inscri-
ção dos candidatos.

Dia 21/12 - Às 09h00min – Início da Prova Didática: será 
realizada por videoconferência através do Google Meet com 
duração de no mínimo 40 minutos e no máximo de 60 minutos. 
É vedado aos candidatos assistirem as provas uns dos outros.

O candidato deverá acessar o link encaminhado para cada 
etapa no dia e horário estipulado, munido de documento de 
identidade com foto, sendo o candidato responsável pela cone-
xão da internet no momento da prova. Não haverá segunda 
chamada para quaisquer das etapas, seja qual for o motivo 
alegado. Sua ausência ou não acesso no horário determinado, 
importará na eliminação do concurso público.

Durante a realização da prova didática o candidato deve 
utilizar equipamento com câmera, de modo a permitir a visu-
alização de sua imagem em tempo real. Os recursos midiáticos 
serão de responsabilidade de cada candidato.

Caso o candidato tenha algum problema para acessar o 
link encaminhado no dia e horário informado, deverá entrar 
em contato com a Comissão Examinadora através do telefone 
(16) 33016548.

Candidatos Convocados:
Nº inscrição – Nome do Candidato – R.G. nº
002 – Fernando Cesar Moreira – 2.051.966-1
003 – Tamiris da Costa Neves Possetti – 41.572.823-X
004 – Deise Luciane Paiva – 13.785.667-2
005 – Ester Alves Ferreira Bordini – 47.599.181-3
(Processo nº 612/2021-FO/CAr).
Araraquara, 13 de dezembro de 2021.
Paula Cristina Rapatoni.
Diretor Técnico de Divisão Substº.
 Instituto de Química
 EDITAL Nº 89/2021 DE DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DA 

SOLICITAÇÃO DE REDUÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO
(CONCURSO PÚBLICO Nº 73/2021)
O Diretor da Divisão Técnica Administrativa da Universidade 

Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” – UNESP - Instituto 
de Química - IQ - Câmpus de Araraquara, no uso de suas atri-
buições legais, DIVULGA aos candidatos inscritos, o resultado da 
solicitação de redução da taxa de inscrição.

Inscrição - Nome - Documento - Resultado - Justificativa
11194910 - CAMILA BOTIN FRANCISCO - 12467131 - 

Requerimento Indeferido - Não atendeu à alínea "b" do item 
2.17 do Edital de Abertura de Inscrições.

11165537 - JUVENAL HENRIQUE VELOSO - 44550614 - 
Requerimento Deferido

11217030 - PATRICK RODRIGUES BATISTA - 9335338 - 
Requerimento Deferido

11174420 - SAMIRA NASCIMENTO STAIN MORAES - 
48.501.810 - Requerimento Indeferido - Não atendeu à alínea 
"II" do item 2.15 do Edital de Abertura de Inscrições.

11199369 - VICTOR ULIAN ANTUNES - 43968814 - Reque-
rimento Indeferido - Não atendeu à alínea "I" do item 2.15 do 
Edital de Abertura de Inscrições.

E, para que chegue ao conhecimento de todos, é expedido 
o presente Edital.

Araraquara, 13 de dezembro de 2021.
 EDITAL Nº 85/2021 - IQ/CAr
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE INSCRIÇÕES
O Diretor Técnico da Divisão Técnica Administrativa do 

Instituto de Química do Câmpus de Araraquara, PRORROGA, 
até o dia 31 de dezembro de 2021, o período de inscrições do 
Edital nº 74/2021-IQ/CAr - Abertura de Inscrições, do concurso 
público de Títulos e Provas para o provimento de 01 (um) cargo 
de Professor Assistente, com titulação mínima de Doutor, em 
Regime de Dedicação Integral à Docência e à Pesquisa - RDIDP, 
sob o regime jurídico efetivo, na área de conhecimento: Mate-
mática Aplicada, junto ao Departamento de Engenharia, Física e 
Matemática do Instituto de Química do Câmpus de Araraquara.

(Proc. nº 453/21 – IQ/CAr)
Araraquara, 13 de dezembro de 2021.

 CAMPUS DE BOTUCATU
 Faculdade de Medicina
 FACULDADE DE MEDICINA
Edital nº 418/2021-STDARH/FM
Convocando o(a) candidato(a) abaixo, habilitado(a) em 

concurso público, para provimento, mediante contratação de 
Assistente de Suporte Acadêmico I, para encaminhar no prazo 
de 5 (cinco) dias úteis, contados da publicação deste Edital, à 
Seção Técnica de Desenvolvimento e Administração de Recursos 
Humanos da Faculdade de Medicina, os documentos necessários 
para fins de contratação, de acordo com as condições exigidas 
no Edital de Abertura de Inscrições, do CONCURSO PÚBLICO Nº 
16/2015 – PRAd – UNIFICADO

O não comparecimento do candidato ou não envio dos 
documentos no prazo estabelecido, bem como a recusa à 
contratação, ou consultado e contratado deixar de entrar em 
exercício terá exaurido os direitos decorrentes da habilitação 
em concurso público.

Classificação - Nome - RG
11º – DAVI GARCIA DE ALMEIDA – 48.327.819-1
Proc. 1777/2021-FM
 EDITAL Nº 419/2021 DE DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DA 

SOLICITAÇÃO DE REDUÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO
(CONCURSO PÚBLICO EDITAL Nº 404/2021)
O Diretor da Divisão Técnica Administrativa da Universidade 

Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” – UNESP - Faculdade 
de Medicina - Câmpus de Botucatu, no uso de suas atribuições 
legais, DIVULGA aos candidatos inscritos, o resultado da solici-
tação de redução da taxa de inscrição:

Inscrição – Nome – Documento - Resultado
11196289 - ANDRE CESAR SILVA LASSO – 52309857 - 

Requerimento Deferido
11398167 - ANTONIA KANDIDA TAVARES SEVERO – 

2007846931 - Requerimento Deferido
11311576 - BRUNA DAIANE COUREL DE CARVALHO – 

44842959 - Requerimento Deferido
11166363 - CAROLINE ARNALDO PRETO – 41383463 - 

Requerimento Deferido
11399970 - DHRIELLY NATALIA PEREIRA – 49750956 - 

Requerimento Deferido
11166649 - EDUARDO JOSE VENTURA – 41733691 - Reque-

rimento Deferido
11278633 - ELAINE DE FATIMA CAVALLARI DA SILVA – 

42368205 - Requerimento Deferido
11187751 - GABRIEL FELIPE OLIVEIRA DE PAULA – 

423416054 - Requerimento Deferido

A Comissão Julgadora é constituída pelos seguintes Pro-
fessores Doutores: Titulares: Prof. Dr. Silvio Donizetti de Oliveira 
Gallo – FE/Unicamp, Prof. Dr. Guilherme do Val Toledo Prado – 
FE/Unicamp, Prof. Dr. Rogério Monteiro de Siqueira – USP, Prof. 
Dr. Paulo Rogério Miranda Correia – USP e Profa. Dra. Denise de 
Freitas – UFSCar; Suplentes: Profa. Dra. Ana Lúcia Guedes Pinto 
– FE/Unicamp, Prof. Dr. Antonio Carlos Rodrigues de Amorim – 
FE/Unicamp, Prof. Dr. Renato Eugênio da Silva Diniz – Unesp/
Botucatu, Prof. Dr. Cristiano Rodrigues de Mattos – USP e Prof. 
Dr. Eder Pires de Camargo – Unesp/Ilha Solteira.

Ficam, pelo presente Edital, convocados os Membros da 
Comissão Julgadora, e os candidatos inscritos: Profa. Dra. Elisa-
beth Barolli e Prof. Dr. Christiano Pereira Guerra.   

 UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA

 UNIDADES UNIVERSITÁRIAS

 CAMPUS DE ARARAQUARA
 Faculdade de Ciências e Letras
 Onde se lê:
O DIRETOR DA FACULDADE DE CIÊNCIAS E LETRAS DO 

CÂMPUS DE ARARAQUARA–UNESP, CONVOCA o candidato 
abaixo relacionado, habilitado no Concurso Público para con-
tratação de Professor Substituto, em caráter emergencial, para 
atender excepcional interesse público, para o ano letivo de 
2021, e pelo prazo máximo de 10 (dez) meses, em 12 horas 
semanais de trabalho, sob o regime jurídico da CLT e Legislação 
Complementar, a comparecer, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 
contados a partir da publicação deste Edital, junto à Seção Téc-
nica de Desenvolvimento e Administração de Recursos Humanos 
desta Unidade, das 08h30min. às 11h30min. ou das 14h30min. 
às 16h30min., sito na Rodovia Araraquara–Jau, km 1, para anu-
ência à contratação e apresentação dos seguintes documentos:

1 - Fotocópia da Cédula de Identidade;
2 - Fotocópia do Título de Eleitor;
3 - Certidão de Quitação Eleitoral;
4 - Fotocópia do Certificado de Reservista (quando mas-

culino);
5 - Fotocópia do comprovante de graduação em curso em 

nível superior e de pós-graduação, com o histórico escolar;
6 - Fotocópia da Certidão de Nascimento ou Casamento;
7 - Fotocópia do cartão de inscrição no PIS/PASEP;
8 - Fotocópia do cartão do CPF;
9 - Comprovante de Situação Cadastral no CPF;
10 - Carteira de Trabalho e Previdência Social;
11 - 2 fotos 3x4 recentes;
12 - Declaração de bens e valores que compõem o seu 

patrimônio privado;
13 - Conta bancária no Banco do Brasil S/A (pode ser aberta 

na ocasião do exercício).
O não envio dos documentos solicitados no prazo acima 

estabelecido, bem como a recusa a contratação ou, se consulta-
do e contratado deixar de entrar em exercício, terá exaurido o 
direito decorrente de sua habilitação no concurso.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº – DEPARTAMENTO – CLAS-
SIFICAÇÃO – NAS DISCIPLINAS – NOME – RG – EDITAL DE 
INSCRIÇÕES – PROCESSO-FCL/CAr:

072/2021 – Linguística, Literatura e Letras Clássicas – 1º 
– “Literatura Portuguesa e Outras Artes”; “Literaturas Afri-
canas de Língua Portuguesa”; “Poesia Portuguesa” – GUS-
TAVO DE MELLO SÁ CARVALHO RIBEIRO – 13.334.400/MG 
– 002/2021-STDARH-FCL/CAr – 760/2020.

Leia-se:
O DIRETOR DA FACULDADE DE CIÊNCIAS E LETRAS DO 

CÂMPUS DE ARARAQUARA–UNESP, CONVOCA o candidato 
abaixo relacionado, habilitado no Concurso Público para con-
tratação de Professor Substituto, em caráter emergencial, para 
atender excepcional interesse público, para o 2º semestre letivo 
de 2021, e pelo prazo máximo de 05 (cinco) meses, em 12 horas 
semanais de trabalho, sob o regime jurídico da CLT e Legislação 
Complementar, a comparecer, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 
contados a partir da publicação deste Edital, junto à Seção Téc-
nica de Desenvolvimento e Administração de Recursos Humanos 
desta Unidade, das 08h30min. às 11h30min. ou das 14h30min. 
às 16h30min., sito na Rodovia Araraquara–Jau, km 1, para anu-
ência à contratação e apresentação dos seguintes documentos:

14 - Fotocópia da Cédula de Identidade;
15 - Fotocópia do Título de Eleitor;
16 - Certidão de Quitação Eleitoral;
17 - Fotocópia do Certificado de Reservista (quando mas-

culino);
18 - Fotocópia do comprovante de graduação em curso 

em nível superior e de pós-graduação, com o histórico escolar;
19 - Fotocópia da Certidão de Nascimento ou Casamento;
20 - Fotocópia do cartão de inscrição no PIS/PASEP;
21 - Fotocópia do cartão do CPF;
22 - Comprovante de Situação Cadastral no CPF;
23 - Carteira de Trabalho e Previdência Social;
24 - 2 fotos 3x4 recentes;
25 - Declaração de bens e valores que compõem o seu 

patrimônio privado;
26 - Conta bancária no Banco do Brasil S/A (pode ser aberta 

na ocasião do exercício).
O não envio dos documentos solicitados no prazo acima 

estabelecido, bem como a recusa a contratação ou, se consulta-
do e contratado deixar de entrar em exercício, terá exaurido o 
direito decorrente de sua habilitação no concurso.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº – DEPARTAMENTO – CLAS-
SIFICAÇÃO – NAS DISCIPLINAS – NOME – RG – EDITAL DE 
INSCRIÇÕES – PROCESSO-FCL/CAr:

072/2021 – Linguística, Literatura e Letras Clássicas – 1º 
– “Literatura Portuguesa e Outras Artes”; “Literaturas Afri-
canas de Língua Portuguesa”; “Poesia Portuguesa” – GUS-
TAVO DE MELLO SÁ CARVALHO RIBEIRO – 13.334.400/MG 
– 002/2021-STDARH-FCL/CAr – 760/2020.

 Deliberação da Congregação “ad referendum” de 13-12-
2021.

Homologando o resultado final do concurso público de títu-
los e provas para a contratação de 01 (um) Professor Substituto, 
por prazo determinado, em caráter emergencial, para atender 
excepcional interesse público, no 2º semestre letivo de 2021, em 
12 horas semanais de trabalho, sob o regime jurídico da CLT e 
legislação complementar, nas disciplinas: “Literatura e Cultura 
Portuguesa”; “Literatura Portuguesa e Outras Artes”; “Teatro 
Brasileiro”, junto ao Departamento de Linguística, Literatura e 
Letras Clássicas da Faculdade de Ciências e Letras do Câmpus 
de Araraquara, conforme Edital nº 001/2021-STDARH-FCL/CAr 
– Abertura de Inscrições e Edital nº 013/2021-STDARH-FCL/CAr – 
Resultado e Classificação Final. (Processo nº 759/2020-FCL/CAr.)

 Faculdade de Odontologia
 Despacho do Presidente da Congregação, de 13.12.2021.
O Vice-Diretor no exercício da Diretoria da Faculdade 

de Odontologia do Câmpus de Araraquara da UNESP, de 
acordo com o disposto no item 6.1.2 do Capítulo 6 do Edital 
nº 020/2021-DTAd-FO/CAr, mantêm a decisão da Comissão 
Examinadora e INDEFERE “ad referendum” da Congregação a 
inscrição do candidato portador do RG nº 40.404.707-5, por 
não atender as exigências constantes no item 4.1.5 do Edital nº 
020/2021-DTAd-FO/CAr.

(Proc. 612/2021-FO/CAr.)
 EDITAL nº 53/2021-DTAd-FO/CAr – CONVOCAÇÃO
O Diretor Técnico Substituto da Divisão Técnica Adminis-

trativa da Faculdade de Odontologia do Campus de Araraquara 
da UNESP, CONVOCA o(s) candidato(s) inscrito(s) no Concurso 

ANEXO 3 – EXAMES OBRIGATÓRIOS
- Relação de Exames (conforme disposto no site http://

www.planejamento.sp.gov.br e Resolução SPG n° 18, de 27 de 
abril de 2015)

a) Hemograma completo – validade: 06 meses;
b) Glicemia de jejum – validade: 06 meses;
c) PSA prostático (para homens acima de 40 anos de idade) 

– validade: 12 meses;
d) TGO-TGP-Gama GT – validade: 06 meses;
e) Uréia e creatinina – validade: 06 meses;
f) Eletrocardiograma (ECG) com laudo (candidatos acima de 

40 anos) – validade: 06 meses;
g) Raios X de tórax com laudo – validade: 06 meses;
h) Colpocitologia oncótica (mulheres) – validade: 12 meses;
i) Mamografia (mulheres acima de 40 anos de idade) – 

validade: 12 meses;
j) Audiometria tonal e vocal – validade 06 meses.
Observações:
1. a critério do médico perito, novos exames subsidiários 

poderão ser solicitados pelo órgão médico oficial e pela rede 
autorizada a realizar as perícias médicas de ingresso;

2. o candidato impossibilitado de realizar qualquer dos 
exames previstos nos itens de “a” a “j” elencados neste Anexo, 
deverá apresentar relatório médico.

ANEXO 4 – ENDEREÇOS UNICAMP E FUNDAÇÃO VUNESP
1. Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP:
a. Endereço completo: Rua da Reitoria, 165/191 - Campus 

da Unicamp - Cidade Universitária Zeferino Vaz -
Barão Geraldo, Campinas – SP – CEP 13083-872
b. Horário de atendimento: das 9 às 17 horas (em dias 

úteis), na Diretoria Geral de Recursos Humanos da UNICAMP - 
Prédio 4 da Reitoria

c. Site: www.dgrh.unicamp.br
2. Fundação VUNESP:
a. Endereço completo: Rua Dona Germaine Burchard, 515 – 

Perdizes – São Paulo/SP – CEP 05002-062
b. Horário de atendimento: das 9 às 16 horas (em dias úteis, 

de segunda a sexta-feira)
c. Telefone: (11) 3874-6300, Disque VUNESP (de segunda-

-feira a sábado, em dias úteis, das 8 às 18 horas).
d. Site: www.vunesp.com.br.
ANEXO 5
AUTODECLARAÇÃO – CANDIDATO NEGRO (PRETO OU 

PARDO)
D E C L A R A Ç Ã O
Ref. Concurso Público para a função de Sociólogo, da car-

reira de Profissionais de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão 
– PAEPE da Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP – 
Edital nº 158/2021 de Abertura de Inscrições - Concurso Público 
UNICAMP.

Eu, _________________________________________
__________________________________________, CPF n° 
____________________, DECLARO, para o fim específico 
de atender ao Capítulo 9. do referido Edital de abertura de 
inscrições, que sou ( )preto ou ( )pardo conforme o quesito de 
cor ou raça utilizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística – IBGE.

Estou ciente que, se não tiver a autodeclaração confirmada, 
serei eliminado do concurso público, ainda que tenha obtido 
nota suficiente para a aprovação nas vagas reservadas à ampla 
concorrência e independentemente de alegação de boa-fé.

Autorizo Autorizo ainda a banca de identificação étnico-
-racial a me fotografar para fins de registro, sendo esta imagem 
imagem utilizada apenas para essa etapa deste concurso.

Data e assinatura do candidato:
E, para que chegue ao conhecimento de todos, é expedido 

o presente Edital.
 EDITAL DE RETIFICAÇÃO
PROCESSO SELETIVO PÚBICO TEMPORÁRIO - EDITAL Nº 

002/2021
MÉDICO/MÉDICO ANESTESIOLOGISTA
HOSPITAL DA MULHER PROF. DR. JOSÉ ARISTODEMO 

PINOTTI - CAISM
Processo n° 27-P-36626/2021
Retificação do Edital de ABERTURA de inscrições do Pro-

cesso Seletivo Público Temporário para a função de MÉDICO/
MÉDICO ANESTESIOLOGISTA, da carreira de Profissionais de 
Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão - PAEPE, conforme Edital 
de Abertura nº 02/2021, publicado no Diário Oficial do Estado 
de 11/12/2021.

ONDE SE LÊ:
2 - Requisitos
2.1. O candidato classificado neste Processo Seletivo Públi-

co Temporário deverá entregar, na data de apresentação dos 
documentos para admissão, a comprovação das condições 
especificadas a seguir:

2.1.1 Escolaridade: Graduação completa em Medicina;
Curso de Aperfeiçoamento: Residência Médica completa em 

Anestesiologia reconhecida pelo MEC;
Título: Título de Especialista em Anestesiologia reconhecido 

pela Associação Médica Brasileira - AMB;
Registro no respectivo conselho de classe e estar em dia 

com as anuidades.
LEIA-SE:
2 - Dos Requisitos
2.1. O candidato classificado neste Processo Seletivo Públi-

co Temporário deverá entregar, na data de apresentação dos 
documentos para admissão, a comprovação das condições 
especificadas a seguir:

2.1.1 - Da Função
2.1.1.1 Escolaridade: Graduação completa em Medicina;
2.1.1.2 Residência Médica completa em Anestesiologia 

reconhecida pelo MEC e/ou Título de Especialista em Aneste-
siologia reconhecido pela Associação Médica Brasileira - AMB;

2.1.1.3 Registro no respectivo conselho de classe e estar em 
dia com as anuidades.

 SECRETARIA GERAL
 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
FACULDADE DE EDUCAÇÃO     
EDITAL
Concurso público de provas e títulos para obtenção do Títu-

lo de Livre Docente na área de Área de Educação em Ciências 
e Matemática Conhecimento em Física Escolar, na disciplina 
EL 685, do Departamento de Ensino e Práticas Culturais, da 
Faculdade de Educação da Universidade Estadual de Campinas. 
O concurso de que trata o presente edital será realizado nos 
dias 08/03/2022 e 09/03/2022, com início às 9h00, por meio de 
sistema de videoconferência ou outro meio eletrônico, conside-
rando-se que durante o período da epidemia e isolamento social 
em virtude da COVID19, aplica-se o disposto na Deliberação 
CONSU-A-32/2020, com o seguinte calendário fixado para a 
realização das provas:

Dia  08/03/2022 – terça-feira
9h00 - Abertura do Concurso
09h15 às 12h - Prova de Títulos e Avaliação da Prova de 

Títulos
14h00 - Prova Didática (1º Candidato/a)
15h10 - Prova Didática (2º Candidato/a)
16h15 às 18h - Avaliação da Prova Didática
Dia  09/03/2022 – quarta-feira
9h00 às 11h - Prova de Arguição (1º candidato/a)
13h às 15h - Prova de Arguição (2º candidato/a)
15h às 17h15 - Avaliação da Prova de Arguição
17h30 - Divulgação do resultado
         

15.10. O candidato terá 30 (trinta) dias a partir da publi-
cação de sua admissão no Diário Oficial do Estado – DOE 
para entrar em exercício. O não atendimento nesse prazo será 
considerado como desistência da função por parte do candidato.

16. Das Disposições Finais
16.1. A inscrição implicará no conhecimento das presentes 

instruções pelos candidatos e no compromisso tácito de acei-
tação das condições deste Concurso Público, tais como aqui se 
acham estabelecidas.

16.2. O resultado final deste Concurso Público será publica-
do no Diário Oficial do Estado – DOE.

16.3. Este Concurso Público terá validade de 2 (dois) anos 
a contar da data de publicação do edital de homologação no 
Diário Oficial do Estado – DOE, podendo ser prorrogado por 
igual período, a critério da UNICAMP.

16.4. A aprovação e a classificação final neste Concurso 
geram para o candidato apenas expectativa de direito à 
admissão.

16.5. A UNICAMP reserva-se o direito de proceder às admis-
sões dos candidatos em número que atenda ao interesse e às 
necessidades dos seus serviços, de acordo com a disponibilidade 
orçamentária e as vagas existentes, durante o período de valida-
de deste Concurso Público.

16.6. A inexatidão e/ou irregularidades nos documentos, 
mesmo que verificadas a qualquer tempo, em especial por 
ocasião da admissão, acarretarão a nulidade da inscrição com 
todas as suas consequências, sem prejuízo das demais medidas 
de ordem administrativa, civil ou criminal cabíveis.

16.7. Caberá ao Diretor Geral da Diretoria Geral de Recursos 
Humanos da UNICAMP a homologação do resultado final deste 
Concurso Público.

16.8. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais atuali-
zações ou retificações, enquanto não consumada a providência 
ou evento que lhes disser respeito, circunstância que constará 
em Edital ou Aviso a ser publicado no Diário Oficial do Estado 
– DOE e/ou disponibilizado no site da UNICAMP (www.dgrh.
unicamp.br) e/ou no site da Fundação VUNESP (www.vunesp.
com.br).

16.9. Em caso de necessidade de alteração ou atualização 
de telefones ou de endereço residencial ou eletrônico, o candi-
dato deverá realizá-la:

a) até a publicação da classificação final: no site www.
vunesp.com.br, na Área do Candidato;

b) após a homologação deste Concurso Público: na área do 
candidato acessando o link http://www.siarh.unicamp.br/concur-
so/LoginInscricao.jsf?modoParam=MANUTENCAO.

16.9.1. São de inteira responsabilidade do candidato pre-
juízos decorrentes da não atualização do seu endereço e/ou 
telefones.

16.10. A UNICAMP não se responsabiliza por eventuais 
prejuízos ao candidato decorrentes de:

a) endereço residencial e/ou eletrônico incompletos, não 
atualizados ou incorretos;

b) endereço de difícil acesso;
c) correspondência devolvida pela ECT por razões diversas 

de fornecimento e/ou endereço errado do candidato;
d) correspondência recebida por terceiros.
16.11. As informações sobre o presente Concurso Público 

serão prestadas:
16.11.1. até a publicação da classificação final: pela Fun-

dação VUNESP, pela internet, no site www.vunesp.com.br, por 
meio do “Fale conosco”, e pelo Disque VUNESP, (11) 3874 6300, 
nos dias úteis, de segunda-feira a sábado, das 8 às 18 horas; e

16.11.2. após a homologação deste Concurso Público: na 
UNICAMP, nos dias úteis, das 9 às 17 horas, na Diretoria Geral 
de Recursos Humanos da UNICAMP.

16.12. A não comprovação ou a inexatidão no atendimento 
do disposto no presente Edital no prazo estabelecido eliminará 
o candidato deste Concurso Público.

16.13. Toda menção a horário neste Edital e em outros 
atos deles decorrentes terá como referência o horário oficial 
de Brasília/DF.

16.14. Os candidatos deverão acompanhar todas as con-
vocações, os avisos e os resultados relativos às provas deste 
Concurso Público.

16.15. Não serão aceitos pedidos de reposicionamento para 
o final da fila de classificação.

16.16. O acompanhamento das publicações, de editais e de 
comunicados referentes a este Concurso Público é de responsa-
bilidade exclusiva do candidato.

16.17. A UNICAMP e a Fundação VUNESP não se responsa-
bilizam por quaisquer cursos, textos, apostilas e outras publica-
ções referentes a este Concurso Público.

16.18. Fazem parte deste Edital:
a) o Anexo 1 - Declaração de Desempregado;
b) o Anexo 2 – Conteúdos Programáticos;
c) o Anexo 3 – Exames Obrigatórios (atendimento ao dis-

posto no item 15.3.2 deste Edital);
d) o Anexo 4 – Endereços da UNICAMP e da Fundação 

VUNESP;
e) o Anexo 5 – Autodeclaração - Candidato Negro (Preto 

ou Pardo)
ANEXO 1 – DECLARAÇÃO DE DESEMPREGADO
ANEXO 2 – CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
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.

Para o cargo: Sociólogo
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: Resolução de situações-problema, envolvendo: 
adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação ou radicia-
ção com números racionais, nas suas representações fracionária 
ou decimal; 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, com-
primento, superfície, capacidade e massa; Relação entre gran-
dezas – tabela ou gráfico; Tratamento da informação – média 
aritmética simples; Noções de Geometria – forma, ângulos, área, 
perímetro, volume, Teoremas de Pitágoras ou de Tales.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Sociólogo
Conhecimentos Específicos:
1. Processamento de informações censitárias, sociode-

mográficas e agropecuárias para o estudo das migrações 
internacionais.

2. Análises sociodemográficas de informações censitárias 
e agropecuárias para o estudo das migrações internacionais.

3. Sistematização, processamento e geoprocessamento 
de informações de fontes alternativas para migrações inter-
nacionais.

4. Análises sociodemográficas de informações de fontes 
alternativas para migrações internacionais: limites e potencia-
lidades.

5. Softwares ARCGIS e POWER BI.

filetti
Retângulo

filetti
Retângulo
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