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ESCOA TÉCNICA ESmDUAL DE EMBU - EMBU DAS ARTES

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA FORMAÇÃO DE
CADASTRO RESERVA. PARA PROFESSOR DE ENSINO MÉDIO E
ÉcNlco. N' 241n8/2019 - PROCESSO N' 2953674/201g

EDITAL DE RESULmDO DO EXAME DE MEMORIAL CIR
CUNSnNCIADO

0 Diretor da ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL DE EMBU faz
sabei aos candidatos abaixo relacionados o resultado do Exame
de Memorial Circunstanciada.

0 presente resultado já considera. no cálculo da pontuação

para candidatos que se declararam como pretos. pardos OL
ndígenas e manifestaram interesse em utilizar a pontuação

diferenciada a que alude o Decreto n' 63.g79/2018. a fórmt
de cálculo prevista no mencionado Decreto, bem corno no Anexo

Vlll do Edital de Abertura de Inscrições.
Os candidatos que se declararam como pretos. pardos ou

COMPOl\LENTE CURRICULAR(HABILITAÇÃO); Administra.
ção de Marketing e Processos Comerciais(Administração

grado ao Ensino Médio (ETIM / MTec
CANDIDATO(S} PONTUADOS(S) NO EXAME DE MEMORIAL

CIRCUNSTANCIADO:

N' de Inscrição/ Nome ou Nome Social/ RG / CPF/ Nota do
Exame de Memorial Circunstanciado

2/Nilton Antõnio Torres/28.660.467
-X/1 13.273.938-16/38.50

B/Paulo Sérgio Jesuina Pesei
ra/47.36S.S64-7/385.774.2 S 8--5 1/22.00:

lO/Mariana Zorato Vernilo Tures

;o/43.531 .883-4/359.323.368-1 1/1 5.50;

COMPONENTE CURRICULAR(HABILITAÇÃO): Operações

Imobiliárias lITransações Imobiliárias )
CANDIDATO(S) PONTUADOS(S} NO EXAME DE MEMORIAL

CIRCUNSTANCIADO:

N' de Inscrição/ Nome ou Nome Social/ RG/ CPF/ Nota do
Exame de Memorial Circunstanciado

6/Jogo Lucas de Aguçar Amo-
in/42 .0 79.939-4/349.870 .6D8-09/3 5.2 5

go/2 1 .944.773-1/2 54.332.208-49/26.7 5
9/Êder Jogo Coelho/29.476.826-9/223.7D9.078-S 1/20,25;

2/Rogério B iceglia Mar-
fins/34.297.5 49-3/2 22 .065.838-44/1 5.88.

rCristiano William freira de Limo/48.263.317-
7/41 1 .067.2 1 8-42/14.00;

8/Daniel Elos de Pauta Rodei
gues/48.813.42 3/388.35 5 .8 1 8-42/1 0.001

1 0/Elton da Silvo/41 .S1 4.728-1 /334.383 .298-75/1 0.00;

rPriscila Alvos da Sirva Santa.
na/20.601 .477-6/307.905.968-40/1 0.00;

7/Emerson Roberto Pinto das San.
tos/2 2 .0 1 5.442-4/080.398.928-80/7.00;

S / F
P

(cinco e zero) - 8.0 (oito e zero) - 5,6 (cinco e seis); Prof. Dr.
: Alberto Bezerra de Farias (ECAUSP): 9.0 (nove e zeros -- 5.0

[clnco e zero) -- ]O (dez) - 7.0 (sete e zero) -- 1 0 (dez) - 7.9 jsete
novela Prof.' Dr.' Sidlneia Comes freitas Qtieiroz (ECAUSP): 8.0

leito e zero) -- 7.0 (sete e zero) - 1 0 (dez) - 6.0 (seis e zero) -- 9,5
Inova e cinco) - 8.0 (oito e zero) e Prof. Dr. fernando Marinho
Mezzadri(UFPRl: 8.5 (Cito e cinco) - 5.0 (cinco e zeros - 9.0
Inove e zero) - 8.0(oito e zero) - lO(dez} - 7.8 (sete e oitos.

São Paulo, 16 de dezembro de 2D19.
Prof. Dr. Julgo Cerca Sertão
Diretoi

tos/49.324.309-.4/420.4 70.868..4 1/1 3.00.
Bertasso Mar

tos/44.S97.55 3-2/445.902 .428-42/10,00.
S/Bruna Oliveira ferrelía de Aqui

ir/46.1 84.651 --2/3 1 8.101 .438-46r1 0. 00

4/Ronalda Cegar Goês de Lama/41 .953.966-.9/369.3 5 7.1 88-
05/6.00.

6/L H G d
Sq

Vem

freira
ESCOLA DE ENFERMAGEM
DE RIBEIRAO PRETO

Indígenas deverão aguardar a convocação para verificação da
veracidade da autode(laração. nos termos do item 6 do Anexo

Vlll do Edital de Abertura de Inscrições.
COMPONENTE CURRICULAR(HABILITAÇÃO): Logística

Empresarial e Negociação Internacional(Administração}

CANDIDATO(S} PONTUADOS(S) NO EXAME DE MEMORIAL
CIRCUNSTANCIADOS

N' de Inscrição / Nome ou Nome Social/ RG/ CPF/ Nota do
Exame de Memorial Circunstanciado

l/ANA RAQUEL DE LIMA OLIVE
RA/50.000.038-4/450.5S 7.42 3--72 /8;

2/PAULO JOSÉ CICERO CARDOSO
GAMA/3 3.D22.90 7/2 18.367.698-1 4/1

4/RENATA BOAVENTURA DA SIRVA/21.632.115-
3/266.847.248-26/9.75.

5/RECLAME BOAVENTURA DUTT0/21.632.114-
r256 .784.198-97/1 3

CANO10ATO(S} AUSENTEÍS)
N' de Inscrição / RG / CPI
3/ /1 8 .600.096-0/075.7]0.578

Pau
Edital EERP/ATAM 050/2019

COMUNICADO DE ACEITAÇÃO DE INSCRIÇÃO E DESIGNA
ÇAO DE COMISSÃO JULGADORA

A Congregação. em sua 431' sessão ordinária. realizada en'
5 de dezembro de 2019. apreciou. quanto ao aspecto formal. a

9/rosé Pascoal Vernilo/12.S94.147-X/0 1 7.541.1 58

CANO10ATO(S) AUSENTEÍS)
N' de Inscrição / RG / CPF
3//40.2 40.51 3-4/33g .052 .998-S2/;
7//39.660.959-4/443.723.058-26/:

/46.372.037-4/388.650.488-32/:

/48.853 .798-8/403.608.448-B0/;

nscrição de Luciana Kusumota. no concurso para obtenção do

titulo de Livre-Docente junto ao Departamento de Enfermagem
Geral e Especializada. na área de Enfermagem Gerontológica e
Geriátrica. com base no programa das disciplinas: ERG0233
Enfermagem em Gerontologia; ERG5861 - Processo de Envelhe-

Enfoque de Intervenção na Área da Saúde. regido pelo Edita
E ERP/ATAM 034/201 9, considerando-a aprovada.

Na mesma sessão, aprovou a composição da Comissão

ca/4S.868.691 --8/440 .798.208-4 1/7.00;
4/1sabella Bastazin Silvo/52.2SI .843-6/451 .277.S88-

90/5.D0;
3/rosé Pascoal Vernilo/12.554.147

-X/01 7.S41 .158-10/5.00;
CANO10ATO(S} AUSENTE(S):
N' de Inscrição / RG / CPF
2//28.660.467 ll 3.273.938-1 6/;
3//40.240.SI 3--4/339.052.998-52/:
5//185081 3/044.934.641 -2 7/=
1 6//48.853.798--8/403 .608.448--8D/;

É G da Sa F

IMA

ESCOA TÉCNICA ESTADUAL PROFESSOR ADOLPHO ARRU-
MA MELLO - PRESIDENTE PRUDENTE

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA FORMAÇÃO DE
CADASTRO RESERVA. PARA PROFESSOR DE ENSINO MÉDIO E
TÉCNICO. N' 252/23/2019 - PROCESSO N' 2832535/2019

EDIML DE RESULTADO DO EXAME DE MEMORIAL CIR-
CUNSmNCIADO

O Diretor da ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL PROFESSOR
ADOLPHO ARRUMA MELLO faz saber aos candidatos abaixo

relacionados o resultado do Exame de Memorial Circunstan-

Píofessora Titular do Departamento de Enfermagem Gera
Especializada da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da

Universidade de São Paulo

Prof' DT' Emília Campos de Carvalho
Professora Titular Sênlar do Departamento de Enfermagem

Geral e Especializada da Escola de Enfermagem de Ribeirão
Preto da Universidade de São Paulo

Prof' Dr' Mana de Fatima Fernandes Vattimo

Professora Titular do Departamento de Enfermagem Médi-

co-Cirúrgica da Escola de Enfermagem da Universidade de Sáo

Prof DT' Dulce Aparecida Barbosa
Professora Associada do Departamento de Enfermagem

de Enfermagem da Univer

dente

PaiJln

de S Paulo

ilgadora para o referido concurso. conforme segue:
MEMBROS EFETIVOS

Prof' DT' Rosalina Aparecida Partezani Rodrigues

ESCOA TÉCNICA ESTADUAL DE EMBU - EMBU DAS ARTES

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA FORMAÇÃO DE
CADASTRO RESERVA, PARA PROFESSOR DE ENSINO MÉDIO E
'ÉCNICO. N' 241/20n019 - PROCESSO N' 2954877/2019

EDITAL DE RESULmDO DO EXAME DE MEMORIAL CIR
CUNSTANCIADO

0 Diretor da ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL DE EMBU
sabei aos candidatos abaixo relacionados o resultado do Exame
de Memorial Circunstanciado.

O presente resultado já considera. no cálculo da pontuação

ndígenas e manifestaram interesse em utilizar a pontuação
diferenciada a que alude Q Decreto n' 63.979/2018, a fórmula
de cálculo prevista no mencionado Decreto. bem como no Anexo
Vlll do Edital de Abertura de Inscrições.

Os candidatos que se declararam como pretos, pardos ou

digenas deverão aguardar a convocação para verificação da
veracidade da autodeclaração. nos termos do item 6 da Anexo

Vlll do Edital de Abertura de Inscrições.
COMPONENTE CURRICULAR(HABILITAÇÃO): Matemática

Base Nacional Comum) (Ensino Médio -- BNC/ BNCC/ ETIM/
MTec/ EM com Ênfases/ PD

CANDIDATO(S) PONTUADOS(S} NO EXAME DE MEMORIAL
CIRCUNSTANCIADO:

N' de Inscrição / Nome ou Nome Social
Exame de Memorial Circunstanciado

2/DAYENE FERREIRO DOS SAN.
TOS/38.S48.843-4/454.797.748-83/5.37:

3/H UG O SA RAG O SA F E R R EI
RA/2.832 .090-6/2 14.681 .S48--50/NÃO PONTUOU:

CANO10ATO(S} AUSENTE(Sj:
N' de Inscrição / RG / CPI
1//1 7.2 73.9/3-1/147.438.938-44/;

ndidatos q declar pretos. pardpa

RG / CPF / Nota do

ÊJN!\y11.1;Í $!ÍI ÂÍllÍI illÍI $ÃB {).4{jÍ.{l

para candidatas que se declararam como pretos. pardos OI

digenas e manifestaram interesse em utilizar a pontuação
diferenciada a que alude o Decreto n' 63.979/2018. a fórmula

de cálculo prevista no mencionado Decreto. bem como no Anexo
Vlll do Edlül de Abertura de Inscrições.

Os candidatos que se declararam como pretos. pardos OI
indígenas deverão aguardar a convocação para verificação da

Vlll do Edital de Abertura de Inscrições.
COMPONENTE CURRICULAR (HABILITAÇÃO): Plano de

CamunicaçãoÍMarketing
CANDIDATO(S) PONTUADOS(S) NO EXAME DE MEMORIAL

CIRCUNSmNCIADO

N' de Inscrição/ Nome ou Nome Social/ RG/ CPF/ Nota do
Exame de Memorial Circunstanciado

2/Lacas Pereiía de Souza/48.109.666--8/384.748.718--
32/22.00.

Op lado dprte da po cao

idade d rtodeclaraç do item 6 do An

:lado. REITORIA

CENTRO DE ENERGIA NUCLEAR NA
AGRICULTURA

Edital 01 3/2019/CENA - Comunicado aprovação das inscri-

0 Conselho Deliberativo do Centro de Energia Nuc
na Agricultura da Universidade de São Paulo - CENA-USP. em

;estão ordinária de 10 de dezembro de 2D19. nos termos da
legislação vigente, APROVOU as inscrições dos seguin
ditos ao concurso público de títulos e provas para o provimento
de l lum) cargo de Professor Doutor referência MS-3. em RDIDP.
laro/carga n' 1232223. junto à Divisão de Desenvolvimento

ÇÕ da C lqad

tnd

de Métnrln T NuclearesA DVTEC

Clínica e Cirúrgica da Escola Pat
cidade Federal de São Paulo

Prof' DT' Nereida Kilza da Costa Lama

Professora Associada do Departamento de Clinica Idédica
da faculdade de Medicina de Ribeiíão Preto da Universidade

MEMBROS SUPLENTES

Prof' DT' Elucir Gir

Professora Titular do Departamento de Enfermagem Gera

Especializada da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da
Universidade de São Paulo

Prof. Dr. Jaíí Líbio Ferreiro Santos

Professor Titular Sénior do Departamento de Medicina
Social da Faculdade de f/lediclna de Ribeirão Preto da Univer-
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publicados. das atividades realizadas pertinentes ao concurso €

das demais informações que permitam avaliação de seus méíi
tos. em formato digital

men nstanciado e comprovação dos trabalhos JULGAMENTO DO PROJETO DE PESQUISA

8. O julgamento do projeto de pesquisa consistirá de abre
ção pública. com duração de até trinta minutos. seguida

de arguição.
Parágrafo primeir(Páragralo

Comissão ap
to do prometo de pesqNojulga

V - comprovante(s) de votação da última eleição. prova de
pagamento da respectiva multa ou a devida justificativa.

Vl- prometo de pesquisa. na temática: "Necessidades de
saúde e desiqualdades sociais: implicações para a prática de

}rojelo ae

desiqualdac

adequação do projeto ao programa descrito no edital

IV - coerência interna: objeto de estudo. objetivo e método.

JULGAMENTO DA 2' FASE

das notas por ele conferidas nas duas fases, observados os pesos

10. As notas das provas poderão variar de zero a dez. com

1. A nota obtida pelo candidato aprovado na prova escrita

1 2. 0 resultado do concurso será proclamado pela comissão

13. Serão considerados habilitados os candidatos que
obtiverem. da maioria d)s examinadores. nota final mínima sete.

14. A indicação dos candidatos será feita poí examinador

d

11 - contribuição arigini
111- domínio do assunto

V equibilidade

g.Ao término da apn
dp fada pxaminadnr cima

3ção das pl

ta finalqui

cada candidato ter

a média nnndprnd.dn pondo

encianado tem 3

ça :e a p decap

éd da sequnda fase.omp pei

ulgado med púl]te apó té rlo.

fundo lferidàsno PO

prova de que é portador do título de Doutor outorgado
USFt por ela reconhecido ou de validade naciana

prova de quitação com o serviço militar para candidatos

IV - título de eleitor

V - comprovante(s) de votação da última eleição, prova de
pagamento da respectiva multa ou a devida justifica

}mática: "0 cuidado de

da C

V

aquetes.abras de arte
digitalizados deverão

o incisa l,tais c

que não puder

enfermagem na Atenção Primária à Saúde'. em formato digital
Parágrafo primeiro: Elementos compíobatórias d(

!ferido nD incisa 1. tais como maauetes. obras de arte outros

imQriai

atribuição original;

prometo de pesquisa, na
enfermagem e a prática colaborativa no contexto da Atenção

Primária à Saúde'. em formato digita
Parágrafo primeira: Elementos comprobatórios do memorial

IV - coerência interna: objeto de estudo. objetivo e método.

JULGAMENTO DA 2' FASE
9.Ao término da apreciação das provas. cada candidato terá

V eauthilidadp

sentados até o último dia útil que antecede o início do mncurso.

Parágrafo terceiro: Os candidatos estrangeiros serão dispen-
sados das exigências dos incisos lll. IV e V. devendo comprovar

Parágrafo quarto: O candidato estrangeiro aprovada no

se 1. üis como maquetes. obras de ai
não puderem ser digitalizados deverrem seí dinitaliz P

ria USP serão
11 p lv dpçdpdispensados das exigências relê

ciue as tenham cumprido oar oc.

Parágrafo segundo: Os docentes em exercício na USP sei
dispensados das exigêncbs referidas nos incbos 111 e IV. de!
nue as tenham rnmnridn nnr nrasiãn rb çpu rnntrah inicial[enhz árido f

.ítuação requlaí Bque CQ

:oncurso e indicado pa
tomar posse se apreser

do cargo só pode
ou oermanpntp nl que

te o exercício de atividade
?aránra fn ntitntn: Nn atn rágrafo qui

D exercício

andid portaiçao.

llização das provas

Parágrafo sétima: A F la de Enfermagem de Ridegrato

tentados até o último dia útil que antecede o início do concurso
Parágrafo segundo: Os docentes em exercício na USP serão

das notas por ele conferidas nas duas fases. observados os pesos

d da nada ta finalciu dia ponderada

idos tem 3

que as tenham cumprido por ocasião de seu contrato inicial
Parágrafo terceiro: Os candidatos estrangeiros serão dispen-

sadas das exigências dos incisos lll, IV e \4 devendo comprovar

que se encontram em situação regular no Bus
Parágrafo quarto: O candidato estrangeiro aprovado no

disp adns d qenc eteridas incisos lll V. desde

taculte o exercício de atividade l

Parágrafo quinto: No ab daParágrafo quinto: No ata
dores de necessidadPÇ PçnPr.cidades esç

providencial
0

aproximação até a primeira casa decimal
tO. As notas das provas poderão variar de zero a dez, com

dores de necessidades especiais deverão apresentar salícitação
para que se providenciem as condições necessárias para a

Parágrafo sexto: É de responsabilidade exclusiva do candl.
data o acompanhamento de todas as etapas referentes ao con-

curso no Diário Oficial do Estado de São Paulo. Caderno Exew-
Seção 'Concursos'. Subseção 'Universidade de São Paulo'

13. Serão considerados habilitados os candidatos

12. O resultado do ca

iulqadora imediatamente
!rá proclamado pela comissão
término pm çpççãn niihlirndc

PO
qu

:ompor a média final da segunda fase. com peso

ll.A buda pelo did provado taprova

5. Será proposto para nomeação o candidato que obtiver o

maior número de indicações da comissão julgadora.
t6. A posse do candidato indicado ficará sujeita à aprova

ção em exame médico realizado pelo Departamento de Perícias

Médicas do Estado - DOME, nos termos do Artigo 47. VI da Lei
n' l0.261/68

7. A nomeação do docente aprovado no concurso, assim

termos da Resolução 7271 de 2016

8. 0 docente em RDIDP deverá manter vínculo emprega'
exclusivo com a USR nos termos do artigo 1 97 do Regimento

Geralda USP.
19. O concurso terá validade imediata e será proposto para

nomeação somente o candidato indicado para o cargo pos

mo as de provido dec regidas ps.

em cor

concurso e indicado para o preenchimento do cargo só poderá
mar posse se apresentar visto temporário ou permanente que

)btiverem. da maioria dos examinadores. nota final mínima sete.
14. A indicação dos candidatos será feita por examínadoc

IS.Será propor
quedo ifêridas.tas p

16. A posse do candidato indicado ficará sujeita à aprova-

Médicas do Estado - DPME. nos termos do Artigo 47. VI da Lei
n' l0.261/68.

17. A nomeação do docente aprovado no concurso. assim

para nomeação o candidato que obtiver o
de indicam da comi nadar.

d alizado pelo Departamento de Pca Preto da Universidade de Sáo Paulo não se responsabiliza por

eu aspecto formal, publicando-se a deck
Paráqrafo única concurso deverá r

d
g praz

u alugo liq.
3. O concurso

É de responsabilidade exclusiva do candi-
dato o acompanhamento de todas as etapas referentes ao con-

urso no Diário Oficial do Estado de São Paulo. Caderno Execu-
Seção 'Concursos'. Subseção 'Universidade de São Paulo'

Parágrafo sétimo: A Escola de Enfermagem de Ribeirãa
Preto da Universidade de São Paulo não se responsabiliza por

solicitação de inscrição não recebida por motivos de ordem
técnica dos computadores. falhas de comunicação. bem como
outros fatores que impossibllitem a transferência de dados

2. As inscrições serão julgadas pela Congregação da Escola
de Enfermagem de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo.

de trinta a cento e vinte dias. a contar da data da publicação no
Diário Oficial do Estado da aprovação das inscrições. de amido

34. parágrafo tónico, do Regimento Geral da USP.
do seqund) bjetivos.tê

!ação das provas
Parágrafo sexto

outros fatores que impossibilitam a transferência de dados.

solicitação de inscrição não recebia
técnica dos computadores. falhas dE

motivos de ordem

cação, bem comdr D

como as demais providências decorrentes. serão regidas pelos
termos da Resolução 7271 de 201 6

B. O docente em RDIDP deverá manter vínculo empregatí

io exclusivo com a USP. nos termos do artigo

Oficial dn fçtadn.r2

de Enfermagem de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo.

2.A ão iulqadas pela Conqreqação da Escolacnç

Diário Oficial do Estado da aprovação das inscrições, de acordo

com o artigo 134. parágrafo único. do Regimento Geral da USP.

- 0 cor
lte dias.dp caçam

3. 0 ct
duas fz

rá realizado segundo critérios objetüos.

nela de atribuição de notas em provas,

Geralda USR
19. O concurso terá validade imediata e será proposto para

nomeação somente o candidato indicado para o cargo post
!m concurso.

20. O candidato será convocado para posse pelo Diário

97 da Regimento
20. O candidato será convocado para posse pelo Diário

Dtirial dn Fçtadn

Mais informações, bem como as normas pertinentes ao

concurso. encontram-se à disposição dos interessados na Seção
de Apoio Académico da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto
da Universidade de 5ão Paulo. situada à dos Bandeirantes. 3900.

Campus Universitário - Bairro Monte Alegre

Mais informações. bem como as normas pertinentes ao
ncurso, encontram-se à disposição dos interessados na Seção

de Apoio Académico da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto
da Universidade de São Paulo. situada à dos Bandeííantes. 390D
Campus Universitário - Bairro Monte Alegre.

EDITAL EERP/ATAM 052/2019
ABERTURA DE INSCRIÇÕES AO CONCURSO PÚBLICO DE

TÍTULOS E PROVASVISANDO O PROVIMENTO DE l (UM) CARGO
DE PROFESSOR DOUTOR NO DEPARTAMENTO DE ENFERMA-

GEM MATERNO-INFANTIL E SAÚDE PÚBLICA DA ESCOA DE
ENFERMAGEM DE RIBEIRÃO PRETO DA UNIVERSIDADE DE
SAO PAIJIO

assim divididas

2' fase:

llb julgamento do memorial
(peso 41

fase iminatória) - prova escrita (peso

m duas fases. por meio de atribuição de notas em provas.


