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ITULARES=

CAMILA DE CAMARGO SILVA . RG.: 43485662-4. CPF

:3205999843.
2.SILOS RODRIGUES DE LIMA . RG.: 15349160-4. CPF

4161932863.
3.LIMAS DUARTE JUNIOR . RG.: 2705409S-7. CPF:

8010085820
SUPLENTES
4.SUELEN DE FRANCA FREITAS RAMOS . RG.: 41 559507-1.
35506965826
5.GELSON SANDRO DOS SANTOS LEANDRO

5982488-0. CPF:96239549991
6.ELISANGELA DE PAULA SALVA . RG.: 28624720-3. CPF;

73S7275809.
2. CONVOCA os candidatas abaixo relacionados para aferi-

ção da veracidade da autodeclaíação. a ser realizada na ESCOLA
TÉCNICA ESTADUAL DE APIAÍ. sita a RUA TENENTE BERNARDA
RODRIGUES DIAS MARTINS. 480 - BAIRRO; CENTRO. cidade

APtAs, no dia 16/12/2019, às t5H30.

CPF

RG

salário de RS 11.069.17 (maio/20191
de Enfermagem Psiquiá'

2200041 - Educação Profissional em Enfermagem l (Curso de
Bacharelado e Licenciatura em Enfermagem}, 22001 1S - Inte-
gralidade do Cuidado em Saúde l (Curso de Bacharelado err
Enfermagem); ERP031 1 - Cuidado Integral em Saúde Mental

Enfermagem Psiquiátrica (Curso de Ba(harelado em Enferma.
gema. nos termos do art. 12S. parágrafo I'. do Regimento Geral
da USP, e o respectivo programa que segue:
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Vlll -- serão considerados habilitados para a 2' fase os

lndidatos que obtiverem, da maioria dos membros da comissão
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Vll - cada prova será aval ida, individualmente. pelos mem-
A Congregação da faculdade de Economia, Administração e

Contabilidade de Ribeirão Preto. em sessão realizada em 05 de

dezembro de 2019. à luz do parecerá') do relator decidiu manter
decisão de indeferimento da inscrição do candidato

Bruno Michel Roman Pais Selos no concurso público de
ítulos e provas visando o provimento de l (um) cargo de Pro-

fessor Doutor do Departamento de Administração, aberto p
Edital 02C)/2D1 9, na área de conhecimento: Administração Geral

não cumprimento do estabelecido no Item 1. incisa 11. da
referido Edital, poí não apresentar prova de que é porDdor do
titulo de Doutor

(') '(«.} em função de ausência de comprovação de que
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S. Participarão da segunda fase somente os candidatas

1 - Segunda fase: PROVA PÚBLICA DE ARGUIÇÃ0 E JULGA
MENTO DO MEMORIAL PROVA DIDÁTICA e JULGAMENTO DO

PROJET0 DE PESQUISA
PROVA PÚBLICA DE ARGUIÇÃO E JULGAMENTO DO

MEMORIAL

global. incluindo arguição e avaliação. deverá refletir o mérito
do candidato.

Parágrafo único -- No julgamento do memorial. a comissão

bodas pele ida
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6. O julgame do diaexPIt
2 . Cuidados de enfermagem ao portador de transtorno men-

3. Cuidados de enfermagem e reinserção social (reabilitação
psicossocial} ao portador de transtorno mental grave e de longa

d qa duraçã tpxtn hnçniTalatal q memorial

do referido edital é objeto. também. do artigo 1 33 do regiment

geral da USP.

tarado como comprovante comprobatórío da defesa. pois ao título
de doutor só teve acesso em data pasteriar.Além da base legal retro

:atada. entende-se que o documento em questão - ata de defesa da
se de doutorado -, por si só. não atesta que houve a conclusão do

principalmente. sem o registro de homologação.
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No dia e horário marcadas. o candidato deverá comparecer
4. Educação Profissional

duração nte

na unidade de ensino munido do original de um cbcumento de
identidade (de acordo com o relacionado no Capitulo V do Edita
de Abertura de Inscrições}. bem como com document

m foto. de pelo menos um dos genitores. uma vcz que. caso

;ubsistam dúvidas durante a veracidade da autodeclaração,

neo.

5. Ensino e aprendizagem de habilidades de comunicação
na saúde mental e na educação profissional em enfermagem;

6. Modelos Curriculares em enfermagem. com faca na edu.

leqtons polir
}m Enfermagem no Bíasi quem apreciará:

itividade didática universitária;

iterária. filosófica ou aoduçã ííica.

7. O cuidado de enfermagem em saúde menu

8. O relacionamento interpessoal na formação de profissio-

cação prof fermaqe ande men
fa
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lvIV - atividades profissionais ou outras. quando for
V - diplomas e outras diqnidades universitárias.

no item 8 e subirem 8.1

de Inscrições.
A ausência do candidato implicará na eliminação do mesmo

no Processo Sel

íderado da ndência. Inté prev

7.2

do Anexo Vlll do Edital de Abertura
PROVA DIDÁTICA
7.A prova didática será pública, com a duração mínima de

de enfermagem e no cuidado em saúde menta

9. O trabalho com grupos como espaços de práticas de grama da área de conhecimento acima mencionada. nos termos
do artigo 1 37 do Regimento Geral da USP

https://www.feb.unesp.br/# l/pos-graduacao/ppgep/normas/. da
Universidade Estadual Paulista Julgo de Mesquita filho. mrri

ranscrito a seguir.
Artigo 13 - Após a defesa, o candidato considerado apro-

ado. deverá entregar na Senão Técnica de Pós-graduação para
homologação de seu titula, na prazo máximo de 60 (sessenta}

dias contado a partir do primeiro dia útil após a defesa, os
pelo menos um dos genitores. na hipótese de subsistir dúvidas

CANO10ATO(S) CONVOCAOO(S}
N' de Inscrição / Nome au Nome Social / RG / CPF
OI/ LETICIA PRISCIU DA ROSA CAMARÃO / 49.238.871-4

406 .532 .618-4 5
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do Anexo Vlll do Edital de Abertura de Inscrições. Impli-

1 0. O uso de novas tecnologias educacionais na processo de
:nsino e aprendizagem dos cuidados de enfermagem em saúde

mpr

mental ao individuo, família

1 1 . Planeiamento do prl
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1 - a comissão jubadora. com base no píogra
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0 concurso será regido pelo disposto no Estatuto e no
Regimento Geral da Universidade de São Paulo e no Regimento
da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da Universidade
de São Paulo.

prol lermaq
imediatarmnte após tomar conhecimento de seus enunciados,

bdidato poderá prof rbstituição de ponto

cabendo à comissão julgadora decidia de plano, sobre a proce-

segui documentos:

da realização da prova didática. sendo vedado ao candidato

dência da alegação;
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ESCOA TÉCNICA ESTADUAL DOUTOR JOSÉ COURO - RIO
DAS PEDRAS

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA FORMAÇÃO DE

CADASTRO RESERVA. PARA PROFESSOR DE ENSINO MÉDIO E
TÉCNICO. N' 071/03a019 - PROCESSO N' 2B08528/2019.

EDITAL DE RESULTADO DA PROVA DE MÉTODOS PEDAGÓ-

GICOS E CUSSIFICAÇÃO FINA
O Diretor de Escola Técnica da ETEC Dr JOSÉ COURY

abeí aos candidatos abaixo relacionados Q resultado da PROVA

DE MÉTODOS PEDAGÓGICOS e CLASSIFICAÇÃO FINAL
CC)MPONENTE CURRICULAR(HABILITAÇÃOl: PROCES-

SOS OPERACIONAIS CONTÁBEIS (PARA A HABILITAÇÃO ADMI-

NISTRAÇÃO) (AOMINISTRAÇÃO}
CANO10ATO(S} AUSENTE(Sl:
N' de Inscrição / RG / CPF
001/ 46.938.956-4/ 337.772 .758.24;
002/ 26.1 66.2 79-X/ 2 53.345.608-07.

Os pedidos de inscrição deverão ser feitos, exclusiva-
mente. por meio do link https://uspdlgital.usp.br/gr/admissão,

requerimento dirigido à Diretora da Escola de Enfermagem de
Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, Prol' Dn' Mana
Helena Palucci Marziale, contendo dados pessoais e área de

do ditado. devend ndidato apP

)nhecimenta (especialidade) do Departamento a qt

nexando os seguintes documentos:

acorre

lndidato poderá utilizar o material didático que

V - se o número de candidatos o exigir eles serão divididos
em grupos de. no máximo. três, observada a ordem de inscrição.

P
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}ncurso em questão era 08 de agosto de 2019. enquanto que

emissão do diploma de doutorado do interessado é de 20 de
:tembro de 2019, portanto. no momento da expiração do prazo

detentor do título de doutor.

Dados os fatos expostos. meu parecer é contrário à aceita.

ção do recurso Interposto poí Bruno Michel Roman Pais Sebes
para aceite de sua inscrição no concurso em questão.

A Congregação da Faculdade de Economia. Administração
Contabilidade de Ribeirão Preta. em sessão realizada em 05

de dezembro de 2019. à luz do parecer (') do relato( decidiu
manter a decisão de indeferimento da Inscrição da candidata

Cristiane Soma Arroyo no concurso público de títulos e


