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preenchimento de 01 vaga no prazo de validade do referido 
Processo Seletivo e ou quantas mais vierem a surgir, para pro-
vimento de função em Regime C.L.T., em jornada de trabalho 
de 20 (vinte) horas semanais, para prestar serviços médicos no 
Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu 
e demais serviços de saúde administrados pelo Hospital das 
Clínicas na cidade de Botucatu - SP.

I – CONSIDERAÇÕES
1) - Os admitidos deverão exercer suas funções dentro dos 

horários determinados pela Diretoria do Hospital contratante, 
podendo variar em períodos diurno, noturno, misto ou na forma 
de revezamento, durante toda a semana, inclusive sábados, 
domingos e feriados.

2) - Os admitidos poderão exercer atividades inerentes à 
atuação do profissional nas diferentes áreas, hospitalar e extra-
-hospitalar.

3) - Executar suas atividades de modo a contribuir para 
o alcance das metas e diretrizes definidas pela Direção do 
Hospital.

II – DO SALÁRIO
1. O Salário inicial será de R$ 4.196,03 (quatro mil cento e 

noventa e seis reais e três centavos) para uma carga horária de 
20 (vinte) horas semanais.

III - DAS INSCRIÇÕES
1) - As inscrições serão realizadas via internet através do 

site: www.famesp.org.br; no período de 18 a 27 de junho de 
2019.

2) - Serão disponibilizados postos de Ajuda ao Candidato, 
para acesso à internet e impressão do boleto bancário no Recur-
sos Humanos da FAMESP (Botucatu), sito na Rodovia João Butig-
nolli, s/nº, com entrada ao lado da Portaria Principal da FMB do 
Campus Universitário da Unesp Distrito de Rubião Junior s/n.,

3) - O candidato que não tiver acesso próprio à internet 
pode também efetivar sua inscrição por meio de serviços 
públicos, tais como o PROGRAMA ACESSA SÃO PAULO, que 
disponibiliza postos (locais públicos para acesso à internet), em 
todas as regiões da cidade de São Paulo e em várias cidades do 
Estado. Esse programa é completamente gratuito e permitido a 
todo cidadão.

4) - Para utilizar o equipamento, basta ser feito um cadastro 
e apresentar o RG nos próprios Postos do Acessa SP em um dos 
endereços disponíveis no site: www.acessasaopaulo.sp.gov.br

IV - DAS CONDIÇÕES DE INSCRIÇÃO E IMPEDIMENTOS
1) - Para se inscrever o candidato deverá:
1.1. Preencher o formulário de inscrição, disponível no site 

www.famesp.org.br:
1.2. Imprimir Boleto Bancário, referente a taxa de inscrição, 

no valor de R$. 100,00 (cem reais), para pagamento na Rede 
Bancária:

1.3. Efetuar o pagamento do Boleto (dentro do prazo de 
vencimento 27/06/2019) na Rede Bancária. Após o pagamento 
do Boleto Bancário, o candidato receberá (após 24 horas) um 
e-mail, confirmando a sua inscrição juntamente com o seu 
número, para acompanhamento de todos os atos do processo 
seletivo.

1.4. Acompanhar o andamento da Inscrição através do site: 
www.famesp.org.br.

OBS: Só serão considerados inscritos os candidatos que 
cumprirem os itens (1.1.; 1.2. e 1.3.) conforme descritos acima.

2) - Ao preencher o formulário de inscrição disponibilizado 
na internet, o candidato estará assumindo, sob as penas da lei, 
que possui os demais documentos, abaixo discriminados, com-
probatórios das condições exigidas:

 - Possuir Certificado de conclusão de curso Superior em 
Medicina Humana;

 - Possuir Residência Médica na área de Pediatria em servi-
ço credenciado pelo MEC ou portador de Título de Especialista 
pela sociedade da especialidade.

 - Ser brasileiro;
 - Estar em dia com as obrigações eleitorais;
 - Estar em dia com as obrigações militares, se do sexo 

masculino;
 - Gozar de boa saúde física e mental;
 - Não possuir registro de antecedentes criminais, achando-

-se no pleno exercício de seus direitos civis e políticos;
 - Conhecer e estar de acordo com as instruções do Pro-

cesso Seletivo.
OBSERVAÇÕES:
1) - Não será concedida ISENÇÃO ou DEVOLUÇÃO de taxa 

de inscrição.
2) - Não serão recebidas inscrições por via postal.
3) - As inscrições feitas com cheque ou depósito eletrônico 

somente serão consideradas efetivas após compensação dos 
mesmos.

4) - A não apresentação dos documentos solicitados por 
ocasião da admissão ou a inexatidão das afirmativas e ou 
irregularidades de tais documentos implicarão no cancelamento 
da inscrição e de todos os atos decorrentes do processo seletivo.

V - DAS PROVAS
O Processo Seletivo constará de:
1. PROVA ESCRITA: composta de 20 questões de múltipla 

escolha (inéditas e/ou não inéditas), conforme programação 
abaixo:

1-Urgências e emergências pediátricas: PCR, insuficiência 
respiratória aguda, arritmias cardíacas, Estado de Mal Asmático, 
Estado de mal epiléptico, Choque em Pediatria, Coma, Trauma, 
Cetoacidose diabética, Sindrome, ALTE (evento com aparente 
risco de morte).

2-Patologias mais freqüentes na faixa etária pediátrica e 
adolescente que procuram o pronto atendimento : meningite, 
pneumonia, dermatoses cutâneas, bronquiolite, politrauma-
tismo, diarréia, IVAS, crise asmática, lactente sibilante, dor 
abdominal aguda recorrente, doença do refluxo gastroesofágico

Bibliografia Básica:
1- Joelma G Martin ; FIORETTO, J.R. ; Carpi MF . Emêrgencias 

Pediátricas. 1. ed. Rio de Janeiro: Atheneu, 2019. v. 1. 820p .
2- Tratado de Pediatria- Sociedade Brasileira de Pediatria – 

2ª edição – editora Manole.
3- CAEP
4- Textbook of pediatric emergency medicine – 6th edition 

– Lippincot Williams
5- Nelson Textbook of Pediatrics – 18th edition
6- Pediatria clínica – Departamento de Pediatria – Faculda-

de de Medicina de Botucatu – editora EPUB
VI – DO CRITÉRIO DE SELEÇÃO
1. Prova Escrita.........................................................De 0 

(zero) a 100 (cem) pontos
VII - DA EXECUÇÃO DA PROVA
1. A Prova Escrita será realizada no dia 02 de julho de 2019, 

às 18h00min, no Campus Universitário da UNESP de Rubião Jr., 
s/nº, Botucatu – SP, com duração máxima de 2 horas.

2. Os candidatos deverão comparecer (NA CENTRAL DE 
SALAS DE AULAS AO LADO DO PRÉDIO NOVO DA DIRETORIA DA 
FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU), 30 (trinta) minutos 
antes da hora marcada, munidos de:

2.1) - Comprovante de inscrição (devidamente pago), núme-
ro de inscrição e original de um dos documentos de identidade 
com foto a seguir: RG., Carteira de Trabalho e Previdência Social, 
Certificado Militar, CNH, etc.

NOTA: Os documentos apresentados deverão estar em 
perfeitas condições, de forma a permitir a identificação do 
candidato, com clareza.

3) - Não será admitido na sala de provas o candidato que 
se apresentar após o horário estabelecido para o início das 
mesmas.

4) - Durante as provas não serão permitidas consultas 
bibliográficas ou de qualquer outra espécie, bem como o uso de 
calculadora e de telefone celular.

MM720 - Análise do R(n)
Ementa: Cálculo de várias variáveis: Aplicações diferen-

ciáveis, Diferencial e Matriz jacobiana, Desigualdade do valor 
médio, Regra da Cadeia, Derivadas de ordem superior, Fórmula 
de Taylor, Teorema da função inversa e implícita, Forma local das 
imersões e submersões e o teorema do posto. Subvariedades 
de Rn, Valores e pontos regulares, espaço tangente, parame-
trizações locais. Integração, integrais de linha e de superfícies, 
Formas diferenciais e integração sobre variedades, Teorema de 
Stokes (Green e Gauss).

MM852 - Geometria Diferencial
Ementa: Curvas no plano e espaço: Curvatura e torção - 

Teorema Fundamental das Curvas Planas. Superfícies no Espaço 
- Primeira e segunda forma fundamental, área. Aplicação normal 
de Gauss. Curvaturas gaussiana e média, Linhas de Curvatura. 
Geometria intrínseca, derivada covariante, Teorema Egregium, 
Curvatura Geodésica, geodésicas, a aplicação exponencial. O 
Teorema de Gauss-Bonet. Tópicos adicionais.

 UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA

 UNIDADES UNIVERSITÁRIAS

 CAMPUS DE BAURU
 Faculdade de Engenharia
 EDITAL nº 126/2019 - STDARH/FE
O Diretor da Faculdade de Engenharia da Unesp, Câmpus de 

Bauru, por meio da Seção Técnica de Desenvolvimento e Admi-
nistração de Recursos Humanos, CONVOCA o(s) candidato(s) 
abaixo relacionado(s), habilitado(s) em Concurso Público para 
contratação, por prazo

determinado, de 01 (um) Professor Substituto, em caráter 
emergencial, para atender o período relativo ao ano letivo de 
2019,

sob a égide da CLT e Legislação Complementar, na dis-
ciplina/conjunto de disciplinas MECÂNICA E RESISTÊNCIAS 
DOS MATERIAIS; ESTRUTURAS DE CONCRETO E ALVENARIA; 
ESTRUTURAS METÁLICAS; RESISTÊNCIAS DOS MATERIAIS I E 
DINÂMICA do Departamento de Engenharia Civil e Ambiental da 
Faculdade de Engenharia – Câmpus de Bauru, conforme Edital 
de Abertura de Inscrições nº 94/2019-STDARH/FE,

para comparecer no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados 
da data de publicação deste Edital, na Seção Técnica de Desen-
volvimento e Administração de Recursos Humanos da Faculdade 
de Engenharia deste

Câmpus, sito à Av. Engº Luiz Edmundo Carrijo Coube, nº 
14-01, para anuência à admissão e apresentação dos seguintes 
documentos com cópia:

- Certidão de Nascimento/Casamento;
- Cédula de Identidade de Estrangeiro;
- CPF;
- PIS/PASEP;
- Comprovante de escolaridade exigida;
- Revalidação de diplomas obtidos no exterior;
- Comprovante de Endereço;
- 04 fotos 3x4
- CTPS;
CLASSIFICAÇÃO - NOME - RG
1º - ENRICO ZACCHEI - V896224-Y
(Proc. 1164/2018-FE/C.Bauru)
 EDITAL nº 129/2019 - STDARH/FE
CONVOCANDO, EDUARDO BELINE CAMAFORTE, RG. 

47.274.857-6, classificado(a) em 4º lugar no Concurso Público 
de Provas para preenchimento de uma vaga, junto ao Colégio 
Técnico Industrial “Prof. Isaac Portal Roldan” da Faculdade de 
Engenharia, Câmpus de Bauru – Unesp, em caráter temporário, 
para jornada de trabalho de 23 horas semanais na função autár-
quica de DOCENTE DE ENSINO MÉDIO do QFA-I da Unesp e no 
padrão inicial da classe (9A), para ministrar aulas excedentes 
semanais, área de atuação MECÂNICA, a partir do exercício até 
07/09/2019. A solicitação se justifica pela necessidade de subs-
tituição do Prof. Dorvalino Bizeli, em virtude da solicitação de 90 
dias de Licença-Prêmio a partir de 10/06/2019 e, impossibilidade 
de redistribuição total de carga didática.

O interessado(a) deve comparecer no prazo de 5 (cinco) dias 
úteis, contados da data de publicação deste Edital, na Seção Téc-
nica de Desenvolvimento e Administração de Recursos Humanos 
da Faculdade de Engenharia deste Câmpus, sito à Av. Engº Luiz 
Edmundo Carrijo Coube, nº 14-01, para anuência à admissão e 
apresentação dos seguintes documentos:

- Certidão de Nascimento/Casamento;
- Cédula de Identidade;
- CPF;
- PIS/PASEP;
- Título de Eleitor;
- Comprovante de estar em dia com as obrigações eleitorais;
- Certificado Militar ou documento que comprove estar em 

dia com as obrigações militares (se do sexo masculino);
- Comprovante de Escolaridade Exigida;
- Declaração de Imposto de Renda ou Declaração de 

Isenção;
- Comprovante de residência
- 03 fotos 3x4.
(Proc. 0952/2017-FE/C.Bauru)

 CAMPUS EXPERIMENTAL DE ITAPEVA
 Campus Experimental de Itapeva
Edital nº 29/2019-STAAd-ITA – DIVULGAÇÃO DA COMPOSI-

ÇÃO DA COMISSÃO EXAMINADORA
O Supervisor da Seção Técnica de Apoio Administrativo do 

Campus Experimental de Itapeva, DIVULGA a composição da 
Comissão Examinadora para o Concurso de Provas e Títulos, 
referente ao Edital n° 28/2019 – STAAd-ITA, publicado no DOE 
de 18-05-2019, para à contratação de 1 (um) professor substi-
tuto no conjunto de disciplinas: “Equipamentos e Processos de 
Secagem” e “Controle Ambiental” , junto a Coordenadoria do 
Curso de Engenharia Industrial Madeireira do Campus Experi-
mental de Itapeva.

COMISSÃO EXAMINADORA
Membros Titulares:
Profª Drª Juliana Esteves Fernandes Cieslinski
Profª Drª Maristela Gava
Profª Drª Danielle Goveia
Suplentes:
Prof. Dr. Eli Wilfredo Zavaleta Aguilar
Prof. Dr. Julio Cesar Molina
Prof. Dr. Higor Rogério Favarim
No prazo de até 2 (dois) dias úteis após a divulgação da 

Comissão Examinadora (não computado o dia da publicação) 
poderá ser apresentada, ao Coordenador Executivo, impugnação 
ao nome de um ou mais membros, titulares ou suplentes, exclu-
sivamente para apontar, de forma fundamentada, a existência 
de causa de impedimento.

(Proc.98/2019-CEI)
Itapeva, 14 de junho de 2019.
Paulo Jose Cavani Martins de Mello
Supervisor Técnico de Seção
Seção Técnica de Apoio Administrativo

 FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO 
MÉDICO-HOSPITALAR

 Edital N.º 058/2019 - FAMESP-RH
A Fundação para o Desenvolvimento Médico e Hospitalar, 

torna público, para conhecimento dos interessados, que encon-
tram-se abertas as inscrições para o processo seletivo de pessoal 
para a função de MÉDICO PEDIATRA (PRONTO SOCORRO), para 

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. Do julgamento do concurso caberá recurso, exclusiva-

mente de nulidade, ao Conselho Universitário.
VI – DA LEGISLAÇÃO
6. O presente concurso obedecerá as 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
MM413 - Variáveis Complexas
Ementa: Números complexos. Funções analíticas. Séries. 

Integração complexa. Teorema de Cauchy. Teorema de Liouville. 
Princípio do módulo máximo. Resíduos. Desenvolvimento em 
Séries de Taylor e Laurent. Funções harmônicas. Fórmula de 
Poisson. Teorema de Range. Teorema da Aplicação e Riemann.

MM446 - Grupos e Representações
Ementa: Grupos, subgrupos, classes laterais, Teorema de 

Lagrange, homomorfismos, subgrupos normais, teoremas do 
isomorfismo, produtos diretos e semidiretos, grupos de per-
mutações, grupo alternado, ações de grupos em conjuntos, 
órbitas e contagem, classes de conjugação e equação de 
classe, classificação dos grupos abelianos finitamente gerados, 
p-grupos e p-subgrupos, Teorema de Cauchy, Teoremas de Sylow 
e aplicações, grupos solúveis, representações de grupos finitos, 
subrepresentações e teoremas do isomorfismo, lema de Schur, 
Teorema de Maschke, produto tensorial de representações, 
caracteres, tabelas de caracteres, relações de ortogonalidade, 
restrição e indução de representações e seus caracteres, aplica-
ções da teoria de representações a solubilidade de grupos finitos 
e composição de formas quadráticas.

MM453 - Topologia Geral
Ementa: Espaços métricos. Exemplos. Noções básicas de 

Topologia. Espaços topológicos. Bases. Funções contínuas, 
subespaços, espaços, produto e quociente. Convergência de 
sequências, redes e filtros. Espaços de Hausdorff. Espaços regu-
lares, normais, compactos, localmente compactos. Metrização. 
Paracompacidade. Espaços conexos e conexos por caminhos. 
Homotopia e grupo fundamental. Espaços de recobrimento.

MM719 - Álgebra Linear
Ementa: Revisão: espaços vetoriais, bases e coordenadas, 

transformações lineares e matrizes, posto, nulidade, produto 
interno, operadores normais e autoadjuntos, diagonalização. 
Espaço dual e a transposta, Teorema de Cayley-Hamilton, poli-
nômio mínimo de endomorfismo linear, forma de Jordan, forma 
de Jordan real, forma racional. Transformação multilinear, função 
alternada, determinante, produto tensorial de espaços vetoriais, 
álgebra tensorial, álgebra dos tensores simétricos. Álgebra de 
Grassmann, Álgebra de Clifford, estrutura de formas bilineares e 
quadráticas, transformação ortogonal e simplética.

grama da área de conhecimento acima mencionada, nos termos 
do artigo 137 do Regimento Geral da USP:

I - a comissão julgadora, com base no programa acima, 
organizará uma lista de dez pontos, da qual os candidatos toma-
rão conhecimento imediatamente antes do sorteio do ponto;

II – o candidato poderá propor a substituição de pontos, 
imediatamente após tomar conhecimento de seus enunciados, 
se entender que não pertencem ao programa do concurso, 
cabendo à comissão julgadora decidir, de plano, sobre a proce-
dência da alegação;

III – a realização da prova far-se-á 24 (vinte e quatro) horas 
após o sorteio do ponto as quais serão de livre disposição do 
candidato, não se exigindo dele nesse período a realização de 
outras atividades;

IV - o candidato poderá utilizar o material didático que 
julgar necessário.

V – se o número de candidatos o exigir, eles serão divididos 
em grupos de, no máximo, três, observada a ordem de inscrição, 
para fins de sorteio e realização da prova.

JULGAMENTO DA 2ª FASE
10. Ao término da apreciação das provas, cada candidato 

terá de cada examinador uma nota final que será a média pon-
derada das notas por ele conferidas nas duas fases, observados 
os pesos mencionados no item 3.

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

12. A nota obtida pelo candidato aprovado na prova escrita 
irá compor a média final da segunda fase, com peso 25.

13. O resultado do concurso será proclamado pela comissão 
julgadora imediatamente após seu término, em sessão pública.

14. Serão considerados habilitados os candidatos que 
obtiverem, da maioria dos examinadores, nota final mínima sete.

15. A indicação dos candidatos será feita por examinador, 
segundo as notas por ele conferidas.

16. Será proposto para nomeação o candidato que obtiver o 
maior número de indicações da comissão julgadora.

17. A posse do candidato indicado ficará sujeita à aprova-
ção em exame médico realizado pelo Departamento de Perícias 
Médicas do Estado – DPME, nos termos do Artigo 47, VI da Lei 
nº 10.261/68.

18. A nomeação do docente aprovado no concurso, assim 
como as demais providências decorrentes, serão regidas pelos 
termos da Resolução 7271 de 2016.

19. O docente em RDIDP deverá manter vínculo empregatí-
cio exclusivo com a USP, nos termos do artigo 197 do Regimento 
Geral da USP.

20. O concurso terá validade imediata e será proposto para 
nomeação somente o candidato indicado para o cargo posto 
em concurso.

21. O Departamento de Matemática ministra atualmente 
disciplinas no Campus Butantã e no Campus USP Santos.

22. O candidato será convocado para posse pelo Diário 
Oficial do Estado.

23. Mais informações, bem como as normas pertinentes, 
encontram-se à disposição dos interessados na Assistência 
Técnica Acadêmica do IME, situada à Rua Matão, 1010 - Bloco 
A -Térreo, sala 33, ou ainda, poderão ser obtidas pelo telefone 
(11) 3091-6104 ou pelo e-mail: ataac@ime.usp.br

Para consultar o edital acesse www.ime.usp.br
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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 Matemática 
e Aplicações, nas disciplinas MM413 - Variáveis Complexas, 
MM446 - Grupos e Representações, MM453 - Topologia Geral, 
MM719 - Álgebra Linear, MM720 - Análise no R(n) e MM852 
- Geometria Diferencial, do Departamento de Matemática, do 
Instituto de Matemática, 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 9h às 12h e das 14h às 17h, na Diretoria, do Instituto 
de Matemática, Estatística e Computação Científica, da Univer-
sidade 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. Oito (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 
sequência 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.
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