
sexta-feira, 29 de março de 2019 Diário Ofi cial Poder Executivo - Seção I São Paulo, 129 (60) – 213

1.2. Para inscrição, o candidato deverá apresentar requeri-
mento dirigido ao Diretor da Unidade, indicando: nome, idade, 
filiação, naturalidade, estado civil, domicílio e profissão, acom-
panhado dos seguintes documentos:

a. Diploma de Curso Superior, que inclua a matéria da disci-
plina ou conjunto de disciplinas em Concurso ou afim;

b. Título de Doutor;
c. Cédula de Identidade;
d. Oito (08) exemplares de Tese ou do Conjunto da Produ-

ção Científica, Artística ou Humanística do candidato após seu 
doutoramento e por ele apresentado de forma a evidenciar a sua 
contribuição nos campos da ciência, das artes ou humanidades;

e. Um (01) exemplar de cada trabalho ou documento rela-
cionado no Memorial.

f. 0ito (08) exemplares do Memorial, impresso, contendo 
tudo o que se relacione com a formação científica, artística, 
didática e profissional do candidato, principalmente as ativida-
des relacionadas com a disciplina ou conjunto de disciplinas em 
Concurso, a saber:

f.1. Indicação pormenorizada de sua educação secundária, 
precisando épocas, locais e instituições em que estudou, se 
possível menção de notas, prêmios ou outras distinções obtidas;

f.2. Descrição minuciosa de seus estudos superiores, com 
indicação das épocas e locais em que foram realizados, e relação 
de notas obtidas;

f.3. Indicação dos locais em que exerceu sua profissão, em 
seqüência cronológica, desde a conclusão dos estudos superio-
res até a data da inscrição ao concurso;

f.4. Indicação pormenorizada de sua formação científica 
ou artística;

f.5. Relatório de toda sua atividade científica, artística, 
técnica, cultural e didática, relacionada com a área em concurso, 
principalmente a desenvolvida na criação, organização, orienta-
ção e desenvolvimento de núcleos de ensino e pesquisa;

f.6. Relação dos trabalhos publicados com os respectivos 
resumos;

f.7. Relação nominal dos títulos universitários relacionados 
com a disciplina ou conjunto de disciplinas em concurso, bem 
como outros diplomas ou outras dignidades universitárias e 
acadêmicas.

1.3. Todas as informações serão, obrigatoriamente, docu-
mentadas por certidões ou por outros documentos, a juízo da 
Congregação da Unidade.

1.4. O Memorial poderá ser aditado, instruído ou com-
pletado até a data fixada para o encerramento do prazo para 
inscrições.

1.5. Os candidatos serão notificados por Edital, com antece-
dência mínima de 30 (trinta) dias, a respeito da composição da 
Comissão Julgadora e da fixação do calendário de provas, que 
será publicado no DOE após a aprovação das inscrições pela 
Congregação da Unidade.

1.6. Indeferido o pedido de inscrição, caberá pedido de 
reconsideração à Congregação da Unidade, até 48 horas após a 
publicação do indeferimento.

1.7. Mantendo-se o indeferimento pela Congregação da 
Unidade, caberá recurso à Câmara de Ensino, Pesquisa e Exten-
são do Conselho Universitário, até 48 horas após a publicação 
do indeferimento do pedido de reconsideração.

II - DA COMISSÃO JULGADORA DO CONCURSO
2. A Comissão Julgadora do concurso será constituída de 

5 (cinco) membros aprovados pela Congregação da Unidade, 
entre especialistas de renome na disciplina ou conjunto de 
disciplinas em concurso, 2 (dois) dos quais pertencerão ao 
corpo docente da Universidade, escolhidos entre professores 
de nível MS-6 ou MS-5, em exercício na Universidade, e os 3 
(três) restantes escolhidos entre professores dessas categorias 
ou de categorias equivalentes pertencentes a estabelecimentos 
de ensino superior oficial ou profissionais de reconhecida com-
petência na disciplina ou conjunto de disciplinas em concurso, 
pertencentes a instituições técnicas, científicas ou culturais do 
País ou do exterior.

III - DAS PROVAS
3. O presente concurso constará das seguintes provas:
I. Prova de Títulos; (peso 1)
II. Prova Didática; (peso 1)
III. Prova de Defesa de Tese ou avaliação do conjunto da 

produção científica, artística ou humanística do candidato após 
o seu doutoramento e por ele apresentado de forma a evidenciar 
a sua contribuição nos campos da ciência, das artes ou huma-
nidades; (peso 1).

3.1. A Prova de Títulos consistirá na avaliação pela Comis-
são Julgadora, com base no memorial apresentado, dos títulos 
do candidato, emitindo parecer circunstanciado em que se realce 
sua criatividade na ciência, nas artes ou humanidades e suas 
qualidades como professor e orientador de trabalhos.

3.1.1. No julgamento de títulos será considerado cada um 
dos itens abaixo, por ordem decrescente de valor:

a. Atividades didáticas de orientação, de ensino e pesquisa;
b. Atividades científicas, artísticas, culturais e técnicas rela-

cionadas com a matéria em concurso;
c. Títulos universitários; e
d. Diplomas de outras dignidades universitárias e acadê-

micas.
3.2. A prova didática versará sobre o programa de disciplina 

ou conjunto de disciplinas ministradas na Universidade no ano 
anterior ao concurso e nela o candidato deverá revelar cultura 
aprofundada no assunto.

3.2.1. A matéria para a prova didática será sorteada na pre-
sença de, no mínimo, 3 membros da Comissão Julgadora, com 
24 horas de antecedência, de uma lista de 10 pontos organizada 
pela referida Comissão.

3.2.2. A prova didática terá a duração de 50 a 60 minutos 
e nela o candidato desenvolverá o assunto do ponto sorteado, 
vedada a simples leitura do texto da aula, mas facultando-se, 
com prévia aprovação da Comissão Julgadora, o emprego de 
roteiros, apontamentos, tabelas, gráficos, dispositivos ou outros 
recursos pedagógicos utilizáveis na exposição.

3.3. A tese a ser defendida pelo candidato deverá basear-
-se em trabalho de pesquisa original. No caso de o candidato 
optar pela apresentação do conjunto de sua produção científica, 
artística ou humanística, realizada após o doutoramento, este 
conjunto de trabalhos será organizado de modo a demonstrar 
a capacidade crítica do candidato, bem como a originalidade 
de suas pesquisas.

3.3.1. A arguição será feita pela Comissão Julgadora, caben-
do a cada examinador 30 minutos e igual prazo ao candidato 
para responder. A critério do candidato, poderá haver diálogo e 
neste caso, os tempos serão somados.

IV - DO JULGAMENTO DAS PROVAS
4. Cada examinador atribuirá notas de 0 (zero) a 10 (dez) a 

cada uma das provas.
4.1. A nota final de cada examinador será a média aritméti-

ca das notas por ele atribuídas às provas.
4.2. Os candidatos que alcançarem, de 3 (três) ou mais 

examinadores, a média mínima 7,0 (sete), serão julgados habili-
tados à Livre-Docência.

4.3. A Comissão Julgadora, terminadas as provas, emitirá 
um parecer circunstanciado, único e conclusivo, sobre o resul-
tado do concurso que será submetido à aprovação da Congre-
gação da Unidade.

4.4. O resultado final do concurso para Livre-Docente, 
devidamente aprovado pela Congregação do Instituto de Mate-
mática, Estatística e Computação Científica, será submetido à 
homologação da Câmara de Ensino, Pesquisa e Extensão, com 
posterior publicação no D.O.E

V - DO RECURSO
5. 5. Do julgamento do concurso caberá recurso, exclusiva-

mente de nulidade, ao Conselho Universitário.

entre especialistas de renome na disciplina ou conjunto de 
disciplinas em concurso, 2 (dois) dos quais pertencerão ao 
corpo docente da Universidade, escolhidos entre professores 
de nível MS-6 ou MS-5, em exercício na Universidade, e os 3 
(três) restantes escolhidos entre professores dessas categorias 
ou de categorias equivalentes pertencentes a estabelecimentos 
de ensino superior oficial ou profissionais de reconhecida com-
petência na disciplina ou conjunto de disciplinas em concurso, 
pertencentes a instituições técnicas, científicas ou culturais do 
País ou do exterior.

III - DAS PROVAS
3. O presente concurso constará das seguintes provas:
I. Prova de Títulos; (peso 1)
II. Prova Didática; (peso 1)
III. Prova de Defesa de Tese ou avaliação do conjunto da 

produção científica, artística ou humanística do candidato após 
o seu doutoramento e por ele apresentado de forma a evidenciar 
a sua contribuição nos campos da ciência, das artes ou huma-
nidades; (peso 1).

3.1. A Prova de Títulos consistirá na avaliação pela Comis-
são Julgadora, com base no memorial apresentado, dos títulos 
do candidato, emitindo parecer circunstanciado em que se realce 
sua criatividade na ciência, nas artes ou humanidades e suas 
qualidades como professor e orientador de trabalhos.

3.1.1. No julgamento de títulos será considerado cada um 
dos itens abaixo, por ordem decrescente de valor:

a. Atividades didáticas de orientação, de ensino e pesquisa;
b. Atividades científicas, artísticas, culturais e técnicas rela-

cionadas com a matéria em concurso;
c. Títulos universitários; e
d. Diplomas de outras dignidades universitárias e acadê-

micas.
3.2. A prova didática versará sobre o programa de disciplina 

ou conjunto de disciplinas ministradas na Universidade no ano 
anterior ao concurso e nela o candidato deverá revelar cultura 
aprofundada no assunto.

3.2.1. A matéria para a prova didática será sorteada na pre-
sença de, no mínimo, 3 membros da Comissão Julgadora, com 
24 horas de antecedência, de uma lista de 10 pontos organizada 
pela referida Comissão.

3.2.2. A prova didática terá a duração de 50 a 60 minutos 
e nela o candidato desenvolverá o assunto do ponto sorteado, 
vedada a simples leitura do texto da aula, mas facultando-se, 
com prévia aprovação da Comissão Julgadora, o emprego de 
roteiros, apontamentos, tabelas, gráficos, dispositivos ou outros 
recursos pedagógicos utilizáveis na exposição.

3.3. A tese a ser defendida pelo candidato deverá basear-
-se em trabalho de pesquisa original. No caso de o candidato 
optar pela apresentação do conjunto de sua produção científica, 
artística ou humanística, realizada após o doutoramento, este 
conjunto de trabalhos será organizado de modo a demonstrar 
a capacidade crítica do candidato, bem como a originalidade 
de suas pesquisas.

3.3.1. A arguição será feita pela Comissão Julgadora, caben-
do a cada examinador 30 minutos e igual prazo ao candidato 
para responder. A critério do candidato, poderá haver diálogo e 
neste caso, os tempos serão somados.

IV - DO JULGAMENTO DAS PROVAS
4. Cada examinador atribuirá notas de 0 (zero) a 10 (dez) a 

cada uma das provas.
4.1. A nota final de cada examinador será a média aritméti-

ca das notas por ele atribuídas às provas.
4.2. Os candidatos que alcançarem, de 3 (três) ou mais 

examinadores, a média mínima 7,0 (sete), serão julgados habili-
tados à Livre-Docência.

4.3. A Comissão Julgadora, terminadas as provas, emitirá 
um parecer circunstanciado, único e conclusivo, sobre o resul-
tado do concurso que será submetido à aprovação da Congre-
gação da Unidade.

4.4. O resultado final do concurso para Livre-Docente, 
devidamente aprovado pela Congregação do Instituto de Mate-
mática, Estatística e Computação Científica, será submetido à 
homologação da Câmara de Ensino, Pesquisa e Extensão, com 
posterior publicação no D.O.E

V - DO RECURSO
5. 5. Do julgamento do concurso caberá recurso, exclusiva-

mente de nulidade, ao Conselho Universitário.
VI – DA LEGISLAÇÃO
6. O presente concurso obedecerá às disposições conti-

das na Deliberação CONSU-A-05/2003 e Deliberação CONSU 
007/2005 que estabelece o perfil de Professor Associado I 
(MS-5.1) do Instituto de Matemática, Estatística e Computação 
Científica.

PROGRAMA DAS DISCIPLINAS
ME 210 – Probabilidade I
Ementa: Espaço de probabilidade. Axiomas de Kolmogorov, 

propriedades, independência, probalidade condicional, Teorema 
de Bayes. Espaços amostrais equiprováveis. Espaços amostrais 
infinitos. Variáveis e vetores aleatórios discretos bi e tri dimen-
sionais; distribuições marginais, conjuntas e condicionais e 
independência. Transformações. Momentos. Modelos: uniforme, 
binomial, geométrica, binomial negativa, hipergeométrica e 
Poisson. Funções geratrizes. Aproximação da binomial. Variá-
veis aleatórias contínuas, distribuição, densidade e momentos. 
Modelos uniformes, exponencial e normal. Simulações.

ME 310 – Probabilidade II
Ementa: Vetores aleatórios, distribuições conjuntas, mar-

ginais e condicionais. Independência. Modelos gama, beta, 
Cauchy, multinomial, multinormal. Transformações. Distribui-
ções t de student, qui-quadrado e F de Snedecor. Conjuntos e 
condicionais. Desigualdades de Markov, Tchebychev, Jensen e 
Cauchy-Schwartz. Elementos básicos e aplicações da função 
característica. Simulações. Teoremas limites básicos: modos 
de convergência, sequência de ensaios independentes, lei dos 
grandes números, Teorema Central do Limite.

ME 501 – Processos Estocásticos
Ementa: Cadeias de Markov a tempo discreto. Classificação 

de estados, noções de recorrência e transiência. Medida estacio-
nária. Reversibilidade. Processo de Poisson. Cadeias de Markov 
a tempo contínuo, processos de nascimento e morte. Aplicações: 
noções de teoria de renovação e teoria de filas, simulações.

 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
INSTITUTO DE MATEMÁTICA, ESTATÍSTICA E COMPUTAÇÃO 

CIENTÍFICA
EDITAL
A Universidade Estadual de Campinas torna pública a 

abertura de inscrições para o concurso de provas e títulos para 
obtenção do Título de Livre Docente na área de Inferência, nas 
disciplinas ME 203 - Estatística Elementar, ME 319 - Noções de 
Inferência, do Departamento de Estatística, do Instituto de Mate-
mática, Estatística e Computação Científica, da Universidade 
Estadual de Campinas.

INSTRUÇÕES
I – DAS INSCRIÇÕES
1. As inscrições serão recebidas, pelo prazo de 30 dias a 

contar do primeiro dia útil subsequente ao da publicação deste 
edital no Diário Oficial do Estado - DOE -, de segunda à sexta-
-feira, das 9:00 às 12:00 e das 14:00 às 17:00 horas, na Diretoria, 
do Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científica, 
da Universidade Estadual de Campinas, na Cidade Universitária 
"Zeferino Vaz", Barão Geraldo, Campinas, SP.

1.1. Poderão se inscrever ao concurso graduados em Curso 
Superior, portadores do título de Doutor, conferido pelo menos 
três (3) anos antes da data da inscrição, nos termos do § 1º do 
Artigo 172 do Regimento Geral da UNICAMP e do Artigo 2º da 
Deliberação CONSU-A-05/2003.

ou superiores a 7,0 (sete) de, no mínimo, 3 (três) dos 5 (cinco) 
examinadores.

Dia 08/05/2019 – Quarta-Feira
8h00 – Continuação da Prova Específica
11h00 – Correção da Prova Específica
A partir de 15h00 - Divulgação dos resultados da Prova 

Específica (será de caráter eliminatório, caso tenha mais de 4 
candidatos).

Obs. 2: Serão considerados aprovados na Prova Específica 
com caráter eliminatório, os candidatos que obtiverem notas 
iguais ou superiores a 7,0 (sete) de, no mínimo, 3 (três) dos 5 
(cinco) examinadores.

15h30 – Sorteio do Ponto para a Prova de Didática
15h35 – Prova de Títulos
Dia 09/05/2019 – Quinta-Feira
9h00 – Continuação da Prova de Títulos
15h30 – Prova Didática
Dia 10/05/2019 – Sexta-Feira
9h00 – Prova de Arguição e em seguida abertura dos enve-

lopes e divulgação dos resultados finais.
OBS 3: Calendário sujeito a alterações, tendo em vista que 

dependerá do número de aprovados na primeira etapa do con-
curso (prova escrita e específica) que terá caráter eliminatório, 
caso compareçam mais de 4 candidatos no dia das provas.

Lista de Temas para a Prova Didática
1) - Abordagem comunitária na fonoaudiologia: a promoção 

da saúde e a prevenção da doença
2) - A inserção da fonoaudiologia na saúde pública no Brasil
3) - Apoio matricial e equipe de referência como modalida-

de da atenção básica – SUS
4) - A fonoaudiologia no contexto da educação e sua inter-

face com a saúde coletiva
5) - A pesquisa em saúde pública na área fonoaudiológica
6) - O papel do professor surdo em relação às diferentes 

concepções de surdez
7) - O processo histórico da Fonoaudiologia na educação da 

criança e do adolescente surdo
8) - Terapia fonoaudiológica nas diferentes abordagens 

educacionais
9) - Língua de sinais e o implante coclear: desafios atuais no 

trabalho terapêutico com pessoas surdas
10) - O papel da língua de sinais no processo de construção 

da escrita
A Comissão Julgadora estará constituída pelos seguintes 

Professores Doutores: Titulares: Lúcia Helena Reily, Rita de Cás-
sia Ietto Montilha, Ivani Rodrigues Silva, Roberta Alvarenga Reis 
e Cilmara Cristina Alves da Costa Levy. Suplentes: Maria Elisabe-
te Rodrigues Freire Gasparetto, Zélia Zilda Camargo Bittencourt, 
Renata Coelho Scharlach e Karina Mary de Paiva.

Ficam, pelo presente Edital, convocados os Membros da 
Comissão Julgadora e os candidatos inscritos: Aline Neves Pes-
soa Almeida, Nubia Garcia Vianna, Simone Virginia Vitti Ruela, 
Eliane de Souza Ramos e Silvana Perottino.

 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
INSTITUTO DE MATEMÁTICA, ESTATÍSTICA E COMPUTAÇÃO 

CIENTÍFICA
EDITAL
A Universidade Estadual de Campinas torna pública a 

abertura de inscrições para o concurso de provas e títulos para 
obtenção do Título de Livre Docente na área de Probabilidade, 
nas disciplinas ME 210 – Probabilidade I, ME 310 – Probabili-
dade II, ME 501 – Processos Estocásticos, do Departamento de 
Estatística, do Instituto de Matemática, Estatística e Computa-
ção Científica, da Universidade Estadual de Campinas.

INSTRUÇÕES
I – DAS INSCRIÇÕES
1. As inscrições serão recebidas, pelo prazo de 30 dias a 

contar do primeiro dia útil subsequente ao da publicação deste 
edital no Diário Oficial do Estado - DOE -, de segunda à sexta-
-feira, das 9:00 às 12:00 e das 14:00 às 17:00 horas, na Diretoria, 
do Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científica, 
da Universidade Estadual de Campinas, na Cidade Universitária 
"Zeferino Vaz", Barão Geraldo, Campinas, SP.

1.1. Poderão se inscrever ao concurso graduados em Curso 
Superior, portadores do título de Doutor, conferido pelo menos 
três (3) anos antes da data da inscrição, nos termos do § 1º do 
Artigo 172 do Regimento Geral da UNICAMP e do Artigo 2º da 
Deliberação CONSU-A-05/2003.

1.2. Para inscrição, o candidato deverá apresentar requeri-
mento dirigido ao Diretor da Unidade, indicando: nome, idade, 
filiação, naturalidade, estado civil, domicílio e profissão, acom-
panhado dos seguintes documentos:

a. Diploma de Curso Superior, que inclua a matéria da disci-
plina ou conjunto de disciplinas em Concurso ou afim;

b. Título de Doutor;
c. Cédula de Identidade;
d. Oito (08) exemplares de Tese ou do Conjunto da Produ-

ção Científica, Artística ou Humanística do candidato após seu 
doutoramento e por ele apresentado de forma a evidenciar a sua 
contribuição nos campos da ciência, das artes ou humanidades;

e. Um (01) exemplar de cada trabalho ou documento rela-
cionado no Memorial.

f. 0ito (08) exemplares do Memorial, impresso, contendo 
tudo o que se relacione com a formação científica, artística, 
didática e profissional do candidato, principalmente as ativida-
des relacionadas com a disciplina ou conjunto de disciplinas em 
Concurso, a saber:

f.1. Indicação pormenorizada de sua educação secundária, 
precisando épocas, locais e instituições em que estudou, se 
possível menção de notas, prêmios ou outras distinções obtidas;

f.2. Descrição minuciosa de seus estudos superiores, com 
indicação das épocas e locais em que foram realizados, e relação 
de notas obtidas;

f.3. Indicação dos locais em que exerceu sua profissão, em 
seqüência cronológica, desde a conclusão dos estudos superio-
res até a data da inscrição ao concurso;

f.4. Indicação pormenorizada de sua formação científica 
ou artística;

f.5. Relatório de toda sua atividade científica, artística, 
técnica, cultural e didática, relacionada com a área em concurso, 
principalmente a desenvolvida na criação, organização, orienta-
ção e desenvolvimento de núcleos de ensino e pesquisa;

f.6. Relação dos trabalhos publicados com os respectivos 
resumos;

f.7. Relação nominal dos títulos universitários relacionados 
com a disciplina ou conjunto de disciplinas em concurso, bem 
como outros diplomas ou outras dignidades universitárias e 
acadêmicas.

1.3. Todas as informações serão, obrigatoriamente, docu-
mentadas por certidões ou por outros documentos, a juízo da 
Congregação da Unidade.

1.4. O Memorial poderá ser aditado, instruído ou com-
pletado até a data fixada para o encerramento do prazo para 
inscrições.

1.5. Os candidatos serão notificados por Edital, com antece-
dência mínima de 30 (trinta) dias, a respeito da composição da 
Comissão Julgadora e da fixação do calendário de provas, que 
será publicado no DOE após a aprovação das inscrições pela 
Congregação da Unidade.

1.6. Indeferido o pedido de inscrição, caberá pedido de 
reconsideração à Congregação da Unidade, até 48 horas após a 
publicação do indeferimento.

1.7. Mantendo-se o indeferimento pela Congregação da 
Unidade, caberá recurso à Câmara de Ensino, Pesquisa e Exten-
são do Conselho Universitário, até 48 horas após a publicação 
do indeferimento do pedido de reconsideração.

II - DA COMISSÃO JULGADORA DO CONCURSO
2. A Comissão Julgadora do concurso será constituída de 

5 (cinco) membros aprovados pela Congregação da Unidade, 

Maiores informações, bem como as normas pertinentes 
ao concurso, encontram-se à disposição dos interessados na 
Assistência Técnica Acadêmica da Faculdade de Saúde Pública 
da Universidade de São Paulo, Av. Dr. Arnaldo, 715 – Cerqueira 
César – São Paulo – SP.

 INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOMÉDICAS
 UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO INSTITUTO DE CIÊNCIAS 

BIOMÉDICAS
COMUNICADO ICB.ATAC.01/2019
CONCURSO PARA OBTENÇÃO DO TÍTULO DE LIVRE-

-DOCÊNCIA, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE FISIOLOGIA E 
BIOFÍSICA

ACEITE DE INSCRIÇÕES E INDICAÇÃO DE COMISSÃO 
JULGADORA

O Diretor do Instituto de Ciências Biomédicas comunica que 
na 403ª Reunião da Congregação, realizada em 27 de março de 
2019, foi aceita a inscrição da candidata Denise Pires de Carva-
lho no programa de Endocrinologia, para atuar no Departamen-
to de Fisiologia e Biofísica, conforme Edital ICB.ATAC.15/2018, 
publicado no D.O.E. de 15 de agosto de 2018.

A candidata acima submeter-se-a à Comissão Julgadora 
composta pelos seguintes Professores Doutores Titulares: Cata-
rina Segreti Porto, Berenice Bilharinho Mendonça, Everardo 
Magalhães Carneiro, Fábio Bessa Lima, Edna Teruko Kimura. 
Suplentes do ICB, pela ordem: Angelo Rafael Carpinelli, Ubiratan 
Fabres Machado, Anselmo Sigari Moriscot, José Cipolla Neto, 
Dani Emi Hamassaki, Marinilce Fagundes dos Santos. Suplentes 
estranhos ao ICB, pela ordem: Celso Rodrigues Franci, Edson 
Antunes, Adelina Martha dos Reis, Ana Claudia Latrônico Xavier, 
Isis do Carmo Kettelhut, João Bosco Pesqueiro. A Presidência da 
Comissão Julgadora, de acordo com a deliberação da C. Con-
gregação, será exercida pela Professora Doutora Edna Teruko 
Kimura. Referente Processo de Concurso no. 2018.1.777.42.0.

 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

 REITORIA

 DIRETORIA GERAL DE RECURSOS 
HUMANOS
 DIVISÃO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
A Diretoria Geral de Recursos Humanos, através da Divisão 

de Planejamento e Desenvolvimento, torna pública a exclusão 
de TAIS SILVA DE ALMEIDA, inscrito sob nº 267, aprovado em 21º 
lugar, no Processo Seletivo Temporário para a função de PAEPE 
– Técnico de Enfermagem, do Edital de Abertura 004/2017, 
Processo nº 15P-6233/2017 - junto à UNICAMP, por não atender 
a convocação para realizar a triagem para o exame médico pré-
-admissional, de acordo com o item VII-1 do edital.

A Diretoria Geral de Recursos Humanos, através da Divisão 
de Planejamento e Desenvolvimento, torna pública a exclusão 
de JHULY OHANA GONÇALVES DO VASCO, inscrito sob nº 219, 
aprovado em 22º lugar, no Processo Seletivo Temporário para a 
função de PAEPE – Técnico de Enfermagem, do Edital de Abertu-
ra 004/2017, Processo nº 15P-6233/2017 - junto à UNICAMP, por 
não atender a convocação para realizar a triagem para o exame 
médico pré-admissional, de acordo com o item VII-1 do edital.

 SECRETARIA GERAL
 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS
EDITAL
Concurso Público de Provas e Títulos, para provimento de 

01(um) cargo de Professor Doutor, nível MS-3.1, em RTP, com 
opção preferencial para o RDIDP, na área de Neonatologia, nas 
disciplinas MD 131 – Atenção Integral à Saúde de Criança e 
do Adolescente II, MD 643 – Semiologia e Propedêutica, MD 
941 – Atenção Integral à Saúde de Criança e do Adolescente 
I, RM 169 – Neonatologia, RM 175 – Neonatologia, RM 195 
– Neonatologia, RP 006 – Neonatologia II , do Departamento 
de Pediatria da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade 
Estadual de Campinas. O Concurso de que trata este Edital terá 
início às 8h30 do dia 13/05/2019, no Anfiteatro do Departa-
mento de Pediatria da Faculdade de Ciências Médicas, situado 
na Cidade Universitária Zeferino Vaz, Barão Geraldo, Campinas, 
com o seguinte calendário fixado para a realização das provas:

Dia 13/05/2019 – Segunda-Feira
8h30 – Abertura do Concurso, apresentação da Banca, 

Candidata e elaboração da prova escrita
9h00 – Prova Escrita
9h10 – Prova de Títulos
10h35 – Prova Específica
11h40 – Sorteio do ponto para a Prova Didática
14h00 – Correção das Provas Escrita e Específica
Dia 14/05/2019 – Terça-feira
11h40 – Prova Didática
12h40 – Intervalo para o almoço
13h00 – Prova de Arguição, e em seguida, abertura dos 

envelopes e divulgação dos resultados.
Lista de Temas para a Prova Didática:
1- Reanimação Neonatal
2- Nutrição parenteral e enteral do recém-nascido
3- Icterícia Neonatal
4- Distúrbios metabólicos da glicose no recém-nascido
5- Infecção neonatal precoce
6- Infecções congênitas no período neonatal
7- Diagnóstico diferencial de doença respiratória recém-

-nascido
8- Asfixia neonatal
9- Aleitamento Materno
10-Humanização do atendimento Neonatal
A Comissão Julgadora estará constituída pelos seguintes 

Professores Doutores: Titulares: Angélica Maria Bicudo, Mônica 
Aparecida Pessoto, Maria Angela R. Góes Monteiro Antonio, 
Maria Regina Bentlin e Walusa Assad Gonçalves Ferri. Suplen-
tes: Adriana Gut Lopes Riccetto, Mariana Porto Zambon, Clery 
Bernardi Gallacci e João César Lyra.

Ficam, pelo presente Edital, convocados os Membros da 
Comissão Julgadora e a candidata inscrita: Gladys Gripp Bicalho.

 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS
EDITAL
Concurso Público de Provas e Títulos, para provimento de 

um cargo de Professor Doutor, nível MS-3.1, em RTP, com opção 
preferencial para o RDIDP, nos termos do item 2, na área de 
Linguagem, nas disciplinas FN 406 – Fundamentos para Prática 
Comunitária e FN 510 – Aquisição, Desenvolvimento e Processos 
Terapêuticos da Surdez, do Departamento de Desenvolvimento 
Humano e Reabilitação da Faculdade de Ciências Médicas da 
Universidade Estadual de Campinas. O Concurso de que trata 
este Edital terá início às 8h00 do dia 07/05/2019, na sala de Reu-
niões 2 (último piso) da Faculdade de Ciências Médicas, situada 
na Cidade Universitária Zeferino Vaz, Barão Geraldo, Campinas, 
com o seguinte calendário fixado para a realização das provas:

Dia 07/05/2019 – Terça-Feira
8h00 – Abertura do Concurso, apresentação da Banca e das 

candidatas, elaboração da prova escrita
8h30 – Prova Escrita
A partir de 14h30 – Divulgação dos resultados da Prova 

Escrita (será de caráter eliminatório, caso compareçam mais de 
4 candidatas).

15h00 – Prova Específica que constará de discussão de 
1(um) caso clínico elaborado pela Comissão Julgadora.

Obs. 1: Serão considerados aprovados na Prova Escrita com 
caráter eliminatório, as candidatas que obtiverem notas iguais 
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Técnica de Desenvolvimento e Administração de Recursos 
Humanos da Faculdade de Medicina, para apresentação dos 
documentos necessários para fins de contratação ao emprego 
público de Professor Substituto, no regime da CLT e Legislação 
Complementar, em 12 horas semanais, na disciplina/conjunto 
das disciplinas: “Pediatria I, II e III (Imunologia Pediátrica)”, 
junto ao Departamento de Pediatria da Faculdade de Medicina 
do Câmpus de Botucatu conforme homologação do concurso 
público publicado no DOE de 28/03/2019, conforme segue:-

CLASSIFICAÇÃO – NOME - RG.
1º – Patrícia Valério Orlandi Falbo – 34.723.522-0
Proc. 3314/2018-FMB
Edital nº 108/2019-STDARH
CONVOCANDO, o(a) candidato(a) abaixo relacionado(a) 

para comparecer no prazo de 5 (cinco) dias úteis junto a Seção 
Técnica de Desenvolvimento e Administração de Recursos 
Humanos da Faculdade de Medicina, para apresentação dos 
documentos necessários para fins de contratação ao emprego 
público de Professor Substituto, no regime da CLT e Legislação 
Complementar, em 12 horas semanais, na disciplina/conjunto 
das disciplinas: “Pediatria I, II e III (Nefrologia Pediátrica)”, 
junto ao Departamento de Pediatria da Faculdade de Medicina 
do Câmpus de Botucatu conforme homologação do concurso 
público publicado no DOE de 28/03/2019, conforme segue:-

CLASSIFICAÇÃO – NOME - RG.
1º – Soraya Mayumi Sasaoka Zamoner – 44.073.643-2
Proc. 3316/2018-FMB
Edital nº 109/2019-STDARH
CONVOCANDO, o(a) candidato(a) abaixo relacionado(a) 

para comparecer no prazo de 5 (cinco) dias úteis junto a Seção 
Técnica de Desenvolvimento e Administração de Recursos 
Humanos da Faculdade de Medicina, para apresentação dos 
documentos necessários para fins de contratação ao emprego 
público de Professor Substituto, no regime da CLT e Legislação 
Complementar, em 12 horas semanais, na disciplina/conjunto 
das disciplinas: “Semiologia em Psiquiatria; Psiquiatria”, junto 
ao Departamento de Neurologia, Psicologia e Psiquiatria da 
Faculdade de Medicina do Câmpus de Botucatu conforme homo-
logação do concurso público publicado no DOE de 28/03/2019, 
conforme segue:-

CLASSIFICAÇÃO – NOME - RG.
1º – Joyce dos Santos Neves – 32.672.646-9
Proc. 3307/2018-FMB
Edital nº 110/2019-STDARH
CONVOCANDO, o(a) candidato(a) abaixo relacionado(a) 

para comparecer no prazo de 5 (cinco) dias úteis junto a Seção 
Técnica de Desenvolvimento e Administração de Recursos 
Humanos da Faculdade de Medicina, para apresentação dos 
documentos necessários para fins de contratação ao emprego 
público de Professor Substituto, no regime da CLT e Legislação 
Complementar, em 12 horas semanais, na disciplina/conjunto 
das disciplinas: “Medicina Interna I, Medicina Interna II, Medi-
cina Interna III (Nefrologia)”, junto ao Departamento de Clínica 
Médica da Faculdade de Medicina do Câmpus de Botucatu 
conforme homologação do concurso público publicado no DOE 
de 28/03/2019, conforme segue:-

CLASSIFICAÇÃO – NOME - RG.
1º – Dayana Bitencourt Dias – 63.606.905-9
Proc. 3349/2018-FMB
Edital nº 111/2019-STDARH
CONVOCANDO, o(a) candidato(a) abaixo relacionado(a) 

para comparecer no prazo de 5 (cinco) dias úteis junto a Seção 
Técnica de Desenvolvimento e Administração de Recursos 
Humanos da Faculdade de Medicina, para apresentação dos 
documentos necessários para fins de contratação ao emprego 
público de Professor Substituto, no regime da CLT e Legislação 
Complementar, em 12 horas semanais, na disciplina/conjunto 
das disciplinas: “Enfermagem Psiquiátria e Enfermagem Pediá-
trica”, junto ao Departamento de Enfermagem da Faculdade de 
Medicina do Câmpus de Botucatu conforme homologação do 
concurso público publicado no DOE de 28/03/2019, conforme 
segue:-

CLASSIFICAÇÃO – NOME - RG.
1º – Thiago da Silva Domingues – 42.019.218-9
Proc. 3265/2018-FMB
Edital nº 112/2019-STDARH
CONVOCANDO, o(a) candidato(a) abaixo relacionado(a) 

para comparecer no prazo de 5 (cinco) dias úteis junto a Seção 
Técnica de Desenvolvimento e Administração de Recursos 
Humanos da Faculdade de Medicina, para apresentação dos 
documentos necessários para fins de contratação ao emprego 
público de Professor Substituto, no regime da CLT e Legislação 
Complementar, em 12 horas semanais, na disciplina/conjunto 
das disciplinas: “Neonatologia, Medicina Intensiva Neonatal”, 
junto ao Departamento de Pediatria da Faculdade de Medicina 
do Câmpus de Botucatu conforme homologação do concurso 
público publicado no DOE de 28/03/2019, conforme segue:-

CLASSIFICAÇÃO – NOME - RG.
1º – Grasiela Bossolan – 14.044.071-9
Proc. 3313/2018-FMB
 FACULDADE DE MEDICINA
Despachos do Diretor da FM de 22/03/2019
Homologando, Ad Referendum da Congregação o concurso 

público para contratação de 01 (um) Professor Substituto, no 
regime jurídico da CLT e Legislação Complementar, em 12 horas 
semanais de trabalho, na disciplina/conjunto das disciplinas: 
Medicina Interna I, II e III (Nefrologia), junto ao Departamento 
de Clínica Médica da Faculdade de Medicina do Campus de 
Botucatu. (Proc. nº 3299/2018-FM).

 Instituto de Biociências
 EDITAL Nº 58/2019-STDARH-BB
Resultado da Prova Escrita, Prova Didática e Prova de 

Títulos para Professor Substituto (CONCURSO PÚBLICO Nº 
45/2018-STDARH-IBB)

O Diretor Instituto de Biociências do Câmpus de Botucatu, 
DIVULGA o resultado final do concurso público de Provas e Títu-
los para contratação de 01 PROFESSOR SUBSTITUTO, por prazo 
determinado, em caráter emergencial, para atender excepcional 
interesse público, no ano letivo de 2019, pelo prazo de 10 
meses, em 12 horas semanais de trabalho, sob o regime jurídico 
da CLT e legislação complementar, no conjunto de disciplinas 
“Anatomia Humana; Anatomia Aplicada à Enfermagem; Neuro-
anatomia; Neurobiologia; Anatomia Geral e Humana; Anatomia 
e Exterior dos Animais Domésticos; Anatomia e Exterior dos Ani-
mais Domésticos I; Anatomia e Exterior dos Animais Domésticos 
II”, junto ao Departamento de Anatomia:

1. Resultado da Prova Teórico Prática, realizada em 
25/03/2019:

Inscrição Documento Nota 1 Nota 2 Nota 3
02 – 47.772.863-7 – 7,79 - 7,79 - 7,79
03 - 47.446.312-6 - 4,70 - 4,70 - 4,70
2. Resultado da Prova Didática, realizada em 26/03/2019:
Inscrição Documento Nota 1 Nota 2 Nota 3
02 – 47.772.863-7 – 9,00- 9,50 - 8,80
03 - 47.446.312-6 - 7,00 - 7,60 - 7,00
3. Resultado da Prova de Títulos, realizada em 26/03/2019:
Inscrição Documento Nota 1 Nota 2 Nota 3
02 – 47.772.863-7 – 7,49 - 7,49 - 7,49
03 - 47.446.312-6 - 8,55 - 8,55 - 8,55
4. Média Final
Inscrição Documento Nota 1 Nota 2 Nota 3
02 – 47.772.863-7 – 7,94 - 8,07- 7,89
03 - 47.446.312-6 - 7,20 - 7,35 - 7,20
5. Habilitação
Candidato Ausente:
01- 40.062.068-6
Candidatos Habilitados
Nome - Documento - Média Final - Classificação
Carla de Moraes Machado - 47.772.863-7 – 7,97 – 1º

MARTINHO, Cassio et al. Vida em rede: conexões, relacio-
namentos e caminhos para uma nova sociedade. Barueri, SP: 
Instituto C&A, 2011.

OLIVIERI, Cristiane; NATALE, Edson. (Orgs.) Guia brasileiro 
de produção cultural 2013-2014. São Paulo: Edições SESC-SP, 
2013.

TEIXEIRA COELHO, José. O que é ação cultural. São Paulo: 
Brasiliense, 2001.

TOLEDO, Daniel (Org.) Indie.Gestão: práticas para artistas/
gestores ou como assobiar e chupar cana ao mesmo tempo. Belo 
Horizonte: JA.CA, 2014.

VICENTE, Eduardo. A vez dos independentes (?): um olhar 
sobre a produção musical independente no país. Revista da 
Associação Nacional dos Programas de Pós- Graduação em 
Comunicação, São Paulo, v. 7, 2006. Disponível em: http://
compos.org.br/seer/index.php/ecompos/article/viewFile/100/99

WU, Chin Tao. Privatização da Cultura: a intervenção corpo-
rativa na arte desde os anos 1980. São Paulo, Boitempo, 2006.

AC190 - Tópicos Especiais em Produção Teatral I
EMENTA Atividades práticas de produção teatral, voltadas 

para a realização da Mostra dos espetáculos teatrais do PICC.
OBJETIVOS Através de atividades práticas, os alunos acom-

panharão o desenvolvimento de todas as etapas de produção 
dos espetáculos do PICC e atuarão na organização da Mostra 
PICC.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
- Especificidades da produção teatral;
- O Projeto: concepção, formatação, realização;
- Aspectos administrativos e financeiros.
BIBLIOGRAFIA
Referências básicas:
Artigos disponíveis em http://www.festivais.org.br/
BONES, Marcelo. Teatro - Dilemas e Possibilidades da Cir-

culação Internacional. Disponível em: http://www.festivais.org.
br/#!artigo-bones-port/coa5 Consulta em 20/04/2015.

HERAS, Guillermo: “Compromisso e Renovação no Desen-
volvimento dos Festivais de Artes Cênicas.” Disponível em: 
http://www.festivais.org.br/#!sobre-1/cdxo

ZAMORA, Carlos Gil: “De onde vêm e para onde vão os 
Festivais de Teatro”. Disponível em: http://www.festivais.org.
br/#!artigo-carlos-gil-pt/c1628.

 UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA

 UNIDADES UNIVERSITÁRIAS

 CAMPUS DE ARARAQUARA
 Faculdade de Ciências e Letras
 EDITAL 079/2019-FCL/CAr – Resultado e Classificação Final
O Diretor da da Faculdade de Ciências e Letras do Campus 

de Araraquara, TORNA PÚBLICO o resultado e classificação final 
do Concurso Público de Títulos e Provas para contratação de 01 
(um) Professor Substitu-to, em caráter emergencial, para atender 
excepcional interesse público, no período relativo ao ano letivo 
de 2019, e pelo prazo máximo de 10 (dez) meses, no regime 
jurídico da CLT, em 12 horas semanais de trabalho, junto ao 
Departamento de Didática, no conjunto de disciplinas: “Prática 
de Ensino e Estágio Curricular Super-visionado: Didática das 
Ciências”; “Metodologias para o Ensino de Ciências”; “Didática 
das Ciências”; “Prática de Ensino e Estágio Curricular Super-
visionado: Projetos na Escola”, objeto do Edital nº 030/2019 
– FCL/CAr, realizado no período de 26 a 27/03/2019, na seguinte 
conformidade:

CANDIDATO APROVADO
NOME: CAMILA MARIA CHIARI – RG: 44.572.905-3 – 

Média Final: 7,17 – Classificação: 1º
Examinador – Títulos (peso 2) / Didática (peso 1) / Escrita 

(peso 1) / Média
Prof. Dr. Edson do Carmo Inforsato: 6,75 / 8,00 / 7,00 / 7,13
Profª Drª Luciana Massi: 6,75 / 8,50 / 7,00 / 7,25
Prof. Dr. Lucas André Teixeira: 6,75 / 8,00 / 7,00 / 7,13
CANDIDATO NÃO APROVADO
INº / Ordem de Inscrição: 003 – RG: 32.624.700-2 – Média 

Final: 6,42
Examinador – Títulos (peso 2) / Didática (peso 1) / Escrita 

(peso 1) / Média
Prof. Dr. Edson do Carmo Inforsato: 7,00 / 5,00 / 7,00 / 6,50
Profª Drª Luciana Massi: 7,00 / 4,50 / 7,50 / 6,50
Prof. Dr. Lucas André Teixeira: 7,00 / 5,00 / 6,00 / 6,25
CANDIDATOS AUSENTES
Nº / Ordem de Inscrição: – RG:
001 – 46.223.674-2
002 – 43.566.355-0
Caberá recurso à Congregação da Unidade Universitária, 

no prazo de 05 (cinco) dias úteis, devendo ser pro-tocolado na 
Seção Técnica de Comunicações.(Processo nº 1046/2018-FCL/
CAr.)

 CAMPUS DE BAURU
 Faculdade de Arquitetura, Artes e 
Comunicação
 Edital nº 055/2019 – STDARH/FAAC – RESULTADO E CLAS-

SIFICAÇÃO FINAL
O Diretor da Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação 

do Câmpus de Bauru, nos termos do Despacho nº 047/2019-D.
FAAC e no uso de suas atribuições, TORNA PÚBLICO o resultado 
e classificação final do Concurso Público de Provas e Títulos para 
contratação de 01 (um) Professor Substituto, em 12 horas sema-
nais de trabalho, no conjunto de disciplinas: “Ateliê-Laboratório 
de Cerâmica: Fundamentos da Materialidade; Ateliê-Laboratório 
de Técnicas de Reprodução: Relevo e Calcogravura; Construção 
Gráfica Infantil; Ateliê-Laboratório de Técnicas de Reprodução: 
Planogravura; Ateliê-Laboratório de Cerâmica: Projeções na 
Contemporaneidade”, junto ao Departamento de Artes e Repre-
sentação Gráfica, objeto do Edital de Abertura de Inscrições nº 
003/2019 – STDARH/FAAC, realizado nos dias 26 e 27/03/2019, 
na seguinte conformidade:

CANDIDATO(S) APROVADO(S)
PRISCILA LEONEL DE MEDEIROS PEREIRA – RG 41.393.415-

9
Examinador – Prova Escrita (peso 1) / Prova Didática (peso 

2) / Análise Curricular (peso 1) / Média
Examinador 1 ¬– 9,00 / 8,50 (17,00) / 5,60 / 7,90
Examinador 2 – 9,50 / 8,50 (17,00) / 5,60 / 8,02
Examinador 3 – 8,50 / 8,50 (17,00) / 5,60 / 7,77
CANDIDATO(S) AUSENTE(S)
INSCRIÇÃO Nº 499-118 – RG 6.867.218
Caberá recurso à Congregação da Unidade, no prazo de 05 

(cinco) dias úteis, contados a partir da data de publicação deste 
Edital em DOE, devendo ser protocolado na Seção Técnica de 
Comunicações.

(Proc. 1153/18 – FAAC/C.Bauru)

 CAMPUS DE BOTUCATU
 Faculdade de Medicina
 FACULDADE DE MEDICINA
Despachos do Diretor da FM de 22/03/2019
Homologando, Ad Referendum da Congregação o concurso 

público para contratação de 01 (um) Professor Substituto, no 
regime jurídico da CLT e Legislação Complementar, em 12 horas 
semanais de trabalho, na disciplina/conjunto das disciplinas: 
Medicina Interna I, II e III (Nefrologia), junto ao Departamento 
de Clínica Médica da Faculdade de Medicina do Campus de 
Botucatu. (Proc. nº 3299/2018-FM).

 Edital nº 107/2019-STDARH
CONVOCANDO, o(a) candidato(a) abaixo relacionado(a) 

para comparecer no prazo de 5 (cinco) dias úteis junto a Seção 

5.3. A participação do candidato no presente processo 
seletivo sumário implicará no conhecimento do presente Edital 
e aceitação das condições nele previstas.

5.4. A processo seletivo sumário obedecerá às disposições 
contidas na Deliberação CAD-A-003/2018, que dispõe sobre 
admissões de docentes em caráter emergencial.

5.5. O candidato poderá interpor recurso contra o resultado 
final do Processo Seletivo Sumário, exclusivamente de nulidade, 
no prazo de 02 (dois) dias úteis após a divulgação do resultado 
final do processo. O recurso deverá ser dirigido ao Diretor ou 
Diretora do Instituto de Artes da UNICAMP e protocolado na 
seção de Recursos Humanos .

5.6. O candidato selecionado para admissão apenas terá 
sua contratação realizada se atender às determinações da 
Diretoria Geral de Recursos Humanos da Unicamp no tocante à 
documentação necessária:

5.6.1. Título de Doutor de validade nacional;
5.6.2. Ter completado 18 anos de idade na data da admis-

são;
5.6.3. Não ter sido demitido por justa causa da Universidade 

Estadual de Campinas;
5.6.4. Estar em dia com as obrigações eleitorais e militares;
5.6.5. Apresentar atestado de antecedentes criminais nega-

tivo, cuja comprovação deverá se dar pela apresentação de 
Certidão de Antecedentes Criminais emitida pelo Departamento 
de Polícia Federal; Atestado de Antecedentes Criminais emitido 
pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo 
e Atestado de Antecedentes Criminais emitido pelos Estados 
onde o candidato houver residido ou exercido cargo ou função 
pública nos últimos 5 (cinco) anos. O comprovante deverá ser 
expedido, no máximo, há 90 dias ou dentro do prazo de validade 
consignado no documento;

5.6.6. Apresentar cópia da última declaração de Imposto de 
Renda entregue à Secretaria da Receita Federal ou declaração 
pública de bens, de acordo com a Lei n.º 8.429/92, regulamen-
tada pelo Decreto Nº 41.865 de 16 de junho de 1997, com as 
alterações do Decreto N° 54.264 de 23 de abril de 2009;

5.6.7. Gozar de boa saúde física e mental, estando apto 
para o exercício da função, sem qualquer restrição.

5.7. O docente admitido em caráter emergencial não inte-
grará o Quadro Docente da Universidade, não comporá colégios 
eleitorais e não poderá exercer atividades de representação.

5.8. Os casos omissos no presente Edital serão resolvidos 
pela Comissão do Processo Seletivo Sumário do Departamento 
de Artes Cênicas , do Instituto de Artes da UNICAMP.

Maiores Informações poderão ser obtidas junto ao RH, do 
Instituto de Artes, pelo telefone (19) 3521-7485 ou pelo e-mail 
rh@iar.unicamp.br.

ANEXO I
PROGRAMAS DAS DISCIPLINAS
AC121 - Práticas de Ação Teatral na Comunidade I
EMENTA: As possibilidades de ação teatral em comunida-

des: análise e estudo de casos existentes; estudo da criação de 
caráter teatral a partir da interação do indivíduo, ou grupo de 
artistas, com uma dada comunidade. Planejamento e sondagem 
em campo de possíveis ações, com viés pedagógicos e/ou 
criação artística.

OBJETIVOS: Possibilitar ao aluno a prática de condutor de 
processos com base nos conhecimentos adquiridos durante o 
curso, colocando-o em contato com diferentes realidades sociais, 
visando a ampliação do olhar sobre as possíveis relações entre 
práticas teatrais e a sociedade.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:
- Relações possíveis entre teatro e sociedade;
- Teatro e educação e Educação pelo Teatro;
- Jogos Teatrais: o sujeito e o grupo.
METODOLOGIA DE ENSINO:
- Oficina de treinamento;
- Visita e planejamento conjunto com a instituição/organiza-

ção que irá receber o estágio;
- Encontros periódicos com orientador;
- Quatro encontros semestrais para troca de experiências.
BIBLIOGRAFIA
- FREIRE, P: A Pedagogia do Oprimido, Vozes, Rio de Janeiro, 

1982.
- BOAL, A: O Arco-Íris do desejo, Record Civilização Brasilei-

ra, Rio de Janeiro, 1996.
- SPOLIN, V: Improvisação para o Teatro, Perspectiva, São 

Paulo, 1986.
AC221: Práticas de Ação Teatral na Comunidade II
EMENTA: O compromisso e as ações do artista de teatro 

em interação com a comunidade. Criação e experimentação de 
práticas específicas de ação teatral junto à comunidade, com 
apresentação de resultado final.

OBJETIVOS: Elaborar e desenvolver projetos de ação teatral, 
em suas mais diversas formas, em comunidades distintas.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: - leituras e discussões sobre 
os conceitos e visões acerca de "comunidades" e as possibi-
lidades de interfaces; - desenvolvimento e implementação de 
projetos indivduais e coletivos.

METODOLOGIA DE ENSINO: - leituras, discussões; - seminá-
rios; ações práticas e interações com comunidades.

BIBLIOGRAFIA
ARAÚJO, José Sávio O. de e PERNAMBUCO, Marta Maria C. 

A : UMA ESTRATÉGIA FREIREANA DEM FORMAÇÃO DE GRUPOS 
TEATRAIS COMO FORMA DE EDUCAÇÃO POPULAR –

http://www.paulofreire.ufpb.br/paulofreire/Files/seminarios/
oral22.pdf

HOCK, Dee - Nascimento Da Era Caórdica Editora Cultrix, 
São Paulo. 2009.

RECUERO, Raquel da Cunha - "Reinventando o conceito 
de comunidade" in: HYPERLINK "http://www.bocc.ubi.pt/pag/
(Comunidades Virtuais - uma abordagem teórica) recuero-
-raquel-comunidades-virtuais.html" http://www.bocc.ubi.pt/
pag/recuero-raquelcomunidades-virtuais.html

AC321 – Produção Teatral
EMENTA: Estudos técnicos sobre organização e gestão de 

obras artísticas. Relação da obra de arte com o mercado.
OBJETIVOS: Introduzir os alunos ao universo da produção 

teatral, através de percurso teórico e prático por todas as etapas 
da cadeia de produção da obra artística, incluindo concepção 
e elaboração de projetos, aspectos legislativos, financeiros e 
administrativos.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Aula 1 – Calourada; Aula 2 - Apresentação do curso e de cri-

térios de avaliação; Aula 3 - Histórico das Políticas Culturais no 
Brasil (1930-1960); Aulas 4 - Histórico das Políticas Culturais no 
Brasil (1930-1960); Aulas 5 - Histórico das Políticas Culturais no 
Brasil (1960-2002); Aulas 6 - Histórico das Políticas Culturais no 
Brasil (2002-2016) - Histórico de Ações do Ministério da Cultura; 
Aula 7 - Políticas Culturais no Estado de São Paulo (2006-2016); 
Aula 8 - Estudo de caso; Aula 9 - Estruturação da Produção; -

Elaboração de Projetos (apresentação, objetivos, justifi-
cativa, cronograma, orçamento); Aula 10 - Atividade prática; 
Aula 11 - Apresentação do projeto; Aula 12 - Planejamento 
estratégico; - Projeto e Processos de Venda; - Articulação com 
financiadores; Aula 13

Produção internacional; Aula 14 - Diálogos institucionais; 
Aula 15 - Comentários finais e avaliação do curso.

METODOLOGIA DE ENSINO: - Aulas expositivas; - Leitura e 
debate de textos; - Exercícios práticos e estudos de casos.

BIBLIOGRAFIA
AVELAR, Rômulo. O Avesso da Cena. Belo Horizonte: Editora 

DUO, 2008.
BOURDIEU, Pierre. A economia do bens simbólicos. In: 

_____ . Razões práticas – sobre a teoria da ação. Campinas: 
Papirus, 2005.

CALABRE, Lia. Políticas culturais no Brasil: dos anos 1930 ao 
século XXI. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2009.

VI – DA LEGISLAÇÃO
6. O presente concurso obedecerá às disposições conti-

das na Deliberação CONSU-A-05/2003 e Deliberação CONSU 
007/2005 que estabelece o perfil de Professor Associado I 
(MS-5.1) do Instituto de Matemática, Estatística e Computação 
Científica.

PROGRAMA DAS DISCIPLINAS
ME 203 – Estatística Elementar
Ementa: Conceitos básicos de probabilidade e estatística 

descritiva. Variáveis aleatórias. Principais distribuições discretas 
e contínuas: Binomial, Hipergeométrica, Poisson, Normal, t, 
F, qui-quadrado. Amostragem. Estimação, teste de hipótese e 
intervalo de confiança para médias, proporções e variâncias. 
Regressão e correlação. Análise de variância.

ME 319 – Noções de Inferência
Ementa: Distribuição dos momentos amostrais. Noções 

de estimação pontual e por intervalo. Métodos de estimação: 
momentos, máxima verossimilhança, mínimos quadrados. Inter-
valos de confiança para proporções. Intervalos de confiança 
para média e variância no caso de normalidade. Noções de 
teste de hipóteses. Erros de tipo I e II, nível de significância, 
tamanho e poder do teste. Testes sobre médias e variâncias 
de distribuições normais.Testes sobre proporções. Tamanho de 
amostra. Testes não paramétricos baseados em postos para uma 
e duas amostras.
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EDITAL
A Direção do Instituto de Artes, através da Secretaria Geral, 

torna público o Processo Seletivo Sumário para admissão em 
caráter emergencial, por tempo determinado, de Professor 
Doutor, no nível MS-3.1, em RTP (Regime de Turno Parcial – 12 
horas semanais), da Carreira do Magistério Superior, pelo regime 
da Consolidação das Leis do Trabalho , vinculada ao Regime 
Geral de Previdência Social, nos termos do §13 do artigo 40 da 
Constituição Federal, por um período de 365 dias ou até o retor-
no da docente substituída, que encontra-se em licença médica, 
nas áreas de Práticas Interpretativas e Fundamentos Teóricos das 
Artes, para as disciplinas AC 121 – Práticas de Ação Teatral na 
Comunidade I, AC 221 - Práticas de Ação Teatral na Comunidade 
II, AC 321 – Produção Teatral e AC 190 – Tópicos Especiais em 
Produção Teatral I, junto ao Departamento de Artes Cênicas, do 
Instituto de Artes da Universidade Estadual de Campinas.

1.DA FUNÇÃO
1.1. O processo seletivo sumário se destina ao preenchi-

mento de 01 (uma) vaga temporária de Professor Doutor, nível 
MS-3.1, da Carreira do Magistério Superior, bem como as que 
vierem a surgir na Universidade, na mesma área, conforme 
a Deliberação CAD-A-03/18, durante o prazo de validade do 
processo.

1.2. Requisitos: ser portador do título de Doutor de validade 
nacional.

1.3. Salário de Professor Doutor – nível MS-3.1 em RTP: R$ 
1.877,44 (hum mil, oitocentos e setenta e sete reais e quarenta 
e quatro centavos) - (referência março/2019).

1.4. A admissão se dará pelo regime da Consolidação das 
Leis do Trabalho e pelo Regime Geral de Previdência Social, nos 
termos do §13 do artigo 40 da Constituição Federal.

1.5. A admissão se dará com fundamento no inciso IV do 
artigo 1º da Deliberação CAD-A-03/18, por prazo determinado 
de 365 dias, ou até o retorno do docente substituído, o que 
ocorrer primeiro.

1.5.1. O prazo de admissão poderá ser prorrogado uma 
única vez, podendo atingir o prazo máximo total de 02 (dois) 
anos de contratação.

1.6. A carga horária semanal é de 12 (horas) semanais 
de trabalho, podendo variar para os períodos diurno, noturno 
ou misto.

1.7. O candidato classificado e admitido poderá, a critério 
da UNICAMP, exercer atividades internas e externas.

2. DA INSCRIÇÃO
2.1. As inscrições deverão ser feitas na Seção de Recursos 

Humanos do Instituto de Artes, localizada na Rua Elis Regina, 
50, na Cidade Universitária “Zeferino Vaz”, Distrito de Barão 
Geraldo, Campinas-SP, no período de 08 a 23/04/2019, no horá-
rio das 09h às 12h e das 14h às 17h, por meio de requerimento 
contendo nome e domicílio, dirigido ao à Diretora do Instituto de 
Artes e acompanhado dos seguintes documentos:

a) cópia dos documentos de identificação pessoal (RG, CPF 
e título de eleitor);

b) prova de que é portador do título de doutor de validade 
nacional;

c) cinco exemplares do curriculum vitae, detalhando ativida-
des científicas, didáticas, profissionais e demais informações que 
permitam avaliação dos méritos do candidato, em (forma papel);

d) um (1) exemplar ou cópia de cada trabalho ou documen-
to mencionado no curriculum vitae em (forma papel).

3. DAS PROVAS
3.1. O presente processo seletivo sumário constará das 

seguintes provas:
I. prova Escrita (peso 01)
II. prova de Títulos (peso 01)
3.2. A realização das provas está prevista para o período de 

25/04/2019 no Departamento de Artes Cênicas do Instituto de 
Artes, situado na Rua Pitagoras, nº 500, Barão Geraldo, Cidade 
Universitária “Zeferino Vaz”.

3.3. A prova escrita consistirá de questões teórico-práticas 
sobre o conteúdo programático da(s) disciplina(s) objeto do 
processo seletivo (Anexo I).

3.3.1. A prova escrita terá duração de 60 (sessenta) minutos.
3.4. Na prova de títulos a Comissão Julgadora apreciará o 

curriculum vitae elaborado e comprovado pelo candidato.
4. DA AVALIAÇÃO E JULGAMENTO DAS PROVAS
4.1. As provas terão caráter classificatório.
4.2. Ao final de cada uma das provas, cada examinador 

atribuirá ao candidato uma nota de 0 (zero) a 10 (dez).
4.3. Ao término das provas, cada candidato terá de cada 

examinador uma nota final, que será a média ponderada das 
notas atribuídas pelo examinador ao candidato.

4.4.As notas finais serão calculadas até a casa dos centési-
mos, desprezando-se o algarismo de ordem centesimal, se infe-
rior a cinco e aumentando-se o algarismo da casa decimal para 
o número subsequente, se o algarismo da ordem centesimal for 
igual ou superior a cinco.

4.5. Serão considerados habilitados os candidatos que 
obtiverem notas finais iguais ou superiores a 07 (sete), de cada 
examinador.

4.6. Cada examinador fará a classificação dos candidatos, 
pela seqüência decrescente das notas finais por ele apuradas e 
indicará o(s) candidato(s) habilitados para admissão, de acordo 
com as notas finais obtidas nos termos do item anterior.

4.7. Será indicado para admissão o candidato que obtiver o 
primeiro lugar, isto é, maior número de indicações da Comissão 
Julgadora.

4.8. O empate nas indicações será decidido pela Comissão 
Julgadora, prevalecendo sucessivamente a média geral obtida 
e o maior título universitário. Persistindo o empate a decisão 
caberá, por votação, à Comissão Julgadora. O presidente terá 
voto de desempate, se couber.

5. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
5.1. A Comissão Julgadora será constituída de 03 (três) 

membros titulares e 02 (dois) suplentes, portadores, no mínimo, 
do título de Doutor.

5.2. O presente processo seletivo sumário terá validade pelo 
prazo de 1 (um) ano, prorrogável por igual período, a contar da 
data da publicação de sua homologação pela Congregação da 
unidade no Diário Oficial do Estado.
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