
sábado, 14 de maio de 2022 Diário Ofi cial Poder Executivo - Seção I São Paulo, 132 (95) – 285

edital no Diário Oficial do Estado (DOE), até 23 horas e 59 minu-
tos do último dia do prazo de inscrição.

3.2. No momento da inscrição deverá ser apresentado, 
por meio do sistema de inscrição, requerimento dirigido ao(a) 
Diretor(a) do(a) Faculdade de Tecnologia, contendo nome, 
domicílio e profissão, acompanhado dos seguintes documentos:

a) prova de que é portador do título de doutor de validade 
nacional. Para fins de inscrição, o candidato poderá apresentar 
apenas a Ata da defesa de sua Tese de Doutorado, ou docu-
mento oficial equivalente, sendo que a comprovação do título 
de Doutor será exigida por ocasião da admissão. O candidato 
que tenha obtido o título de Doutor no exterior, caso aprovado, 
deverá obter, durante o período probatório, o reconhecimento 
do referido título para fins de validade nacional, sob pena de 
demissão;

b) documento de identificação pessoal, em forma digital 
(pdf, máximo 10MB);

c) um exemplar de memorial, em forma digital (pdf, máximo 
10MB), com o relato das atividades realizadas e a comprovação 
dos trabalhos publicados e demais informações, que permitam 
avaliação dos méritos do candidato, a saber:

c.1. títulos universitários;
c.2. curriculum vitae et studiorum;
c.3. atividades científicas, didáticas e profissionais;
c.4. títulos honoríficos;
c.5. bolsas de estudo em nível de pós-graduação;
c.6. cursos frequentados, congressos, simpósios e seminá-

rios dos quais participou.
d) um exemplar ou cópia de cada trabalho ou documento 

mencionado no memorial, em forma digital (pdf, máximo 10MB 
cada);

e) um exemplar do plano de trabalho devendo ser elabora-
do em papel tamanho A4 com, no mínimo, 5 (cinco) páginas e, 
no máximo, 10 (dez) páginas, em espaço simples, fonte “Times 
New Roman” tamanho 12, o qual deverá conter descrição das 
atividades a serem desenvolvidas no âmbito do ensino de gra-
duação e de pós-graduação, pesquisa e extensão na Faculdade 
de Tecnologia, contendo ainda proposta preliminar de pesquisa 
a ser executada no período de 3 (três) anos, contemplando os 
elementos essenciais de projetos de pesquisa acadêmica, para 
julgamento pelos pares.

3.2.1. O memorial poderá ser aditado, instruído ou com-
pletado até a data fixada para o encerramento das inscrições.

3.2.2. O candidato portador de necessidades especiais, tem-
porária ou permanente, que precisar de condições especiais para 
se submeter às provas deverá solicitá-las por escrito no momen-
to da inscrição, indicando as adaptações de que necessita.

3.2.3. No ato da inscrição o candidato poderá manifestar 
por meio do sistema de inscrição a intenção de realizar as pro-
vas na língua inglesa. Os conteúdos das provas realizadas nas 
línguas inglesa e portuguesa serão os mesmos.

3.2.4. A Unicamp não se responsabiliza por solicitação 
de inscrição pela internet não recebida por motivos de ordem 
técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestiona-
mento de linhas de comunicação, bem como outros fatores que 
impossibilitem a transferência de dados.

3.2.5. Após realizar a inscrição no link indicado no item 3.1, 
com envio dos documentos solicitados, o candidato confirmará 
a inscrição e receberá um protocolo de recebimento de seu 
pedido de inscrição.

3.3. Recebida a documentação e satisfeitas as condições 
do edital, a Secretaria da Unidade encaminhará o requerimento 
de inscrição com toda a documentação ao(a) Diretor(a) da(o) 
Faculdade de Tecnologia, que a submeterá ao Departamento 
ou a outra instância competente, definida pela Congregação 
da Unidade a que estiver afeta a(s) área(s) em concurso, tendo 
este o prazo de 15 dias para emitir parecer circunstanciado 
sobre o assunto.

3.3.1. O parecer de que trata o subitem anterior será sub-
metido à aprovação da Congregação da Unidade, instância que 
deliberará sobre o deferimento de inscrições.

3.3.2. A Unidade divulgará no sítio www.ft.unicamp.br a 
deliberação da Congregação referente às inscrições e composi-
ção da Comissão Julgadora.

3.4. Os candidatos que tiveram os requerimentos de ins-
crição deferidos serão notificados a respeito da composição da 
Comissão Julgadora e seus suplentes, bem como do calendário 
fixado para as provas e do local de sua realização, por meio de 
edital a ser publicado no Diário Oficial do Estado e divulgado no 
sítio www.ft.unicamp.br, com antecedência mínima de 20 (vinte) 
dias úteis do início das provas.

3.5. O prazo de inscrição poderá ser prorrogado, a critério 
da Unidade, por igual período, devendo ser publicado no Diário 
Oficial do Estado até o dia do encerramento das inscrições.

3.6. A critério da Unidade, o prazo de inscrições poderá ser 
reaberto, por igual período, até o final do dia útil imediatamente 
posterior ao do encerramento das inscrições.

4. DA COMISSÃO JULGADORA
4.1. A Comissão Julgadora será constituída de 05 (cinco) 

membros titulares e 02 (dois) suplentes, portadores, no mínimo, 
do Título de Doutor, cujos nomes serão aprovados pela Con-
gregação da Unidade, e sua composição deverá observar os 
princípios constitucionais, em particular o da impessoalidade.

4.1.1. Pelo menos 02 (dois) membros da Comissão Jul-
gadora deverão ser externos à Unidade ou pertencer a outras 
instituições.

4.2. Caberá à Comissão Julgadora examinar os títulos 
apresentados, conduzir as provas do concurso e proceder às 
arguições a fim de fundamentar parecer circunstanciado, classi-
ficando os candidatos.

4.3. A Comissão Julgadora será presidida pelo membro da 
Unidade com a maior titulação. Na hipótese de mais de um 
membro se encontrar nesta situação, a presidência caberá ao 
docente mais antigo na titulação.

5. DAS PROVAS
5.1. O concurso constará das seguintes provas
a) prova escrita (peso 1);
b) prova específica (peso 2);
c) prova de títulos (peso 2);
d) prova de arguição (peso 2);
e) prova didática (peso 2);
5.2. Na definição dos horários de realização das provas será 

considerado o horário oficial de Brasília/DF.
5.2.1. O candidato deverá comparecer ao local designado 

para a realização das provas com antecedência mínima de 30 
(trinta) minutos da hora fixada para o seu início.

5.2.2. Não será admitido o ingresso de candidato no local 
de realização das provas após o horário fixado para o seu início.

5.3. O não comparecimento às provas, por qualquer que 
seja o motivo, caracterizará desistência do candidato e resultará 
em sua eliminação do certame.

5.4. Havendo provas de caráter eliminatório, estas devem 
ocorrer no início do concurso e seus resultados divulgados antes 
da sequência das demais provas.

5.4.1. Participarão das demais provas apenas os candidatos 
aprovados nas provas eliminatórias.

Prova Escrita
5.5. A prova escrita versará sobre assunto de ordem geral e 

doutrinária, relativa ao conteúdo do programa das disciplinas ou 
conjunto de disciplinas em concurso.

5.5.1. No início da prova escrita, a Comissão Julgadora fará 
a leitura da(s) questão(ões), concedendo o prazo de 60 (sessen-
ta) minutos para que os candidatos consultem seus livros, peri-
ódicos ou outros documentos bibliográficos, na forma impressa, 
excluindo-se o acesso a equipamentos eletrônicos e à internet.

5.5.2. Findo o prazo estabelecido no item 5.5.1 não será 
mais permitida a consulta de qualquer material, e a prova escrita 

08/06/2022 - 12h00 - Publicação do resultado dos recursos 
de inscrições e de convocação para prova - DOE /site FUVEST

08/06/2022 - 12h00 - Publicação dos locais de prova - site 
FUVEST

14/06/2022 - 09h00 - PROVA PRESENCIAL - LOCAL DE 
PROVA

14/06/2022 - 17h00 - Divulgação da prova e gabarito - site 
FUVEST

15/06/2022 A 16/06/2022 -  - Período para interposição de 
recurso em relação à prova (questões e gabarito) - site FUVEST

21/06/2022 - 12h00 - Publicação do resultado da prova - 
DOE /site FUVEST

21/06/2022 a 22/06/2022 -  - Período para recurso do resul-
tado da prova - site FUVEST

25/06/2022 - 12h00 - Publicação do resultado do recurso, 
resultado final/classificação e homologação - DOE /site FUVEST

28/06/2022 -  - Publicação da convocação - DOE /site 
FUVEST

 INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS
 Edital CSCRH-SP 49/2022
CONVOCAÇÃO
O Instituto de Geociências da USP convoca o candidato 

RENATO HENRIQUE PINTO a entrar em contato com o Centro de
Serviços Compartilhados em Recursos Humanos (e-mail: 

rhsaopaulo@usp.br) no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados 
a partir do dia seguinte ao da presente publicação, munido de 
todos os documentos, para dar andamento a sua nomeação 
como Professor Doutor, Cargo: 1235702, referência MS-3, em 
RDIDP, junto ao Departamento de Mineralogia e Geotectônica, 
na área de conhecimento: Geoquímica e Geologia Isotópica 
conforme Editais de abertura e reabertura ATAC nº 02/2020 
e ATAC nº 01/2022 e Edital ATAC nº 14/2022 de Relatório de 
Resultado Final/Classificação e Homologação, publicado no 
D.O.E. de 12/05/2022.

 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

 REITORIA

 SECRETARIA GERAL
 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
INSTITUTO DE QUÍMICA
EDITAL
Fica prorrogado por igual período, a contar de 17.05.2022, 

o prazo para recebimento de inscrições para o Concurso público 
de provas e títulos, para provimento de um cargo de Professor 
Doutor, nível MS-3.1, na área de Ensino de Química, na disciplina 
QG101 Química I e QG760 Projetos de Ensino em Química, do 
Instituto de Química, da Universidade Estadual de Campinas. 
O Edital a que se refere o concurso foi publicado no D.O.E. de 
12.04.2022, Poder Executivo, Seção I, páginas 384 e 385. (Pro-
cesso 11-P-14034/2022)

 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
FACULDADE DE ENGENHARIA ELÉTRICA E DE COMPU-

TAÇÃO
EDITAL
O Diretor da Faculdade de Engenharia Elétrica e de Com-

putação torna público o CANCELAMENTO do edital de concurso 
público de provas e títulos para obtenção do Título de Livre 
Docente na área de Engenharia Elétrica e de Computação, na 
disciplina EE301 – Laboratório de Fundamentos Físicos para a 
Engenharia Elétrica, junto a Faculdade de Engenharia Elétrica 
e de Computação, publicado no Diário Oficial do Estado de 
São Paulo em 18/03/2022, às fls. 676, Poder Executivo - Seção 
I, em razão de retirada de inscrição de candidato. (Proc. N° 
29-P-07212/2022)

 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
FACULDADE DE ENGENHARIA ELÉTRICA E DE COMPU-

TAÇÃO
EDITAL
O Diretor da Faculdade de Engenharia Elétrica e de Com-

putação torna público o CANCELAMENTO do edital de concurso 
público de provas e títulos para obtenção do Título de Livre 
Docente na área de Automação, na disciplina EA616 – Análise 
Linear de Sistemas, junto a Faculdade de Engenharia Elétrica e 
de Computação, publicado no Diário Oficial do Estado de São 
Paulo em 18/03/2022, às fls. 676 e 677, Poder Executivo - Seção 
I, em razão de retirada de inscrição de candidato. (Proc. N° 
29-P-07209/2022)

 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
FACULDADE DE TECNOLOGIA
EDITAL
O Diretor da Faculdade de Tecnologia da Universidade 

Estadual de Campinas, através da Secretaria Geral, torna públi-
ca a abertura de inscrições para o concurso público de provas 
e títulos, para provimento de 01 cargo de Professor Doutor, 
nível MS-3.1, em RTP, com opção preferencial para o RDIDP, 
nos termos do item 2, nas área de Computação, nas disciplinas 
SI201 - Estrutura de Dados I e SI300 - Programação Orientada a 
Objetos I, da Faculdade de Tecnologia da Universidade Estadual 
de Campinas.

1. DO REQUISITO MÍNIMO PARA INSCRIÇÃO
1.1. Poderá se inscrever no concurso o candidato que, no 

mínimo, seja portador do Título de Doutor.
1.2. É desejável que o candidato tenha o seguinte perfil:
1.2.1. Formação em Ciência da Computação, Engenharia 

de Computação ou áreas afins. Desenvolvimento de pesquisas 
originais na área de Computação ou áreas afins.

1.2.2. A inscrição do candidato que deixar de atender ao 
perfil desejável não será indeferida por este motivo.

2. DO REGIME DE TRABALHO
2.1. Nos termos do artigo 109 do Estatuto da UNICAMP, o 

Regime de Dedicação Integral à Docência e à Pesquisa (RDIDP) 
é o regime preferencial do corpo docente e tem por finalidade 
estimular e favorecer a realização da pesquisa nas diferentes 
áreas do saber e do conhecimento, assim como, correlatamente, 
contribuir para a eficiência do ensino e para a difusão de ideias 
e conhecimento para a comunidade.

2.2. Ao se inscrever no presente concurso público o candida-
to fica ciente e concorda que, no caso de admissão, poderá ser 
solicitada, a critério da Congregação da Unidade, a apresenta-
ção de plano de pesquisa, que será submetido à Comissão Per-
manente de Dedicação Integral à Docência e à Pesquisa (CPDI), 
para avaliação de possível ingresso no Regime de Dedicação 
Integral à Docência e à Pesquisa (RDIDP).

2.3. O Regime de Dedicação Integral à Docência e à 
Pesquisa (RDIDP) está regulamentado pela Deliberação CONSU-
-A-02/2001, cujo texto integral está disponível no sítio: http://
www.pg.unicamp.br/mostra_norma.php?consolidada=S&id_
norma=2684. 2.4. O aposentado na carreira docente aprovado 
no concurso público somente poderá ser admitido no Regime de 
Turno Parcial (RTP), vedada a extensão ao Regime de Dedicação 
Integral à Docência e à Pesquisa (RDIDP), conforme Deliberação 
CONSU-A-08/2010.

2.5. A remuneração inicial para o cargo de Professor Doutor, 
MS-3.1, da Carreira do Magistério Superior é a seguinte:

a) RTP – R$ 2.315,38
b) RTC – R$ 5.877,38
c) RDIDP – R$ 13.357,49
3. DAS INSCRIÇÕES
3.1. As inscrições deverão ser feitas exclusivamente por 

meio do link https://www.sis.cgu.unicamp.br/solicita/concurso/
formulario no período de 20 (vinte) dias úteis, a contar de 9 
horas do primeiro dia útil subsequente ao da publicação deste 

15.2.1. Para recorrer o candidato deverá  utilizar somente 
o campo pró prio para interposiç ã o de recursos, no site http://
www.fuvest.br, na “Á rea do Candidato”, no link “RECURSOS”, 
e seguir as instruç õ es ali contidas.

15.3. O candidato poderá apresentar, dentro dos prazos 
estabelecidos no item 15.2., um único recurso para cada etapa 
do concurso público.

15.4.Os recursos que forem apresentados fora dos prazos 
estabelecidos no item 15.2 não serão aceitos, sejam quais forem 
os motivos alegados pelo candidato.

15.5.Não caberá qualquer recurso ou pedido de revisão 
de nota após a publicação do Resultado Final/Classificação no 
Diário Oficial do Estado de São Paulo.

16.Da validade
16.1.O concurso público terá validade de 1 (um) ano a 

contar da data da Publicação do Despacho de Homologação 
no Diário Oficial do Estado de São Paulo, podendo, a critério do 
Superintendente do Hospital Universitário da USP, ser prorroga-
do por igual período.

17.Da admissão
17.1.Para admissão, deverá o candidato comparecer ao 

Serviço de Pessoal do Hospital Universitário da USP, no prazo de 
5 (cinco) dias úteis contados de sua publicação no Diário Oficial 
do Estado de São Paulo, e apresentar a documentação pessoal 
completa abaixo discriminada, sob pena de ser considerado 
desistente do concurso público:

. Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS);

. Certidão de Nascimento (para solteiros);

. Certidão de Casamento (para casados);

. Cédula de Identidade – R.G.;

. 1 foto 3x4 recente;

. Cadastro de Pessoa Física (C.P.F./C.I.C.);

. Título de Eleitor acompanhado do comprovante de votação 
ou da justificativa referente à última eleição;

. Certificado Militar (para o sexo masculino);

. Certidão de Nascimento dos filhos com até 21 anos de 
idade ou até 24 anos, se universitários;

. Caderneta de Vacinação atualizada dos filhos menores 
de 14 anos;

. Extrato de participação no PIS/PASEP;

. Cópia autenticada do comprovante de escolaridade (his-
tórico ou diploma) de conclusão do Curso Superior de Medicina 
que, quando for expedido por instituições estrangeiras, deverá 
estar acompanhado da respectiva tradução e revalidação do 
título;

. Diploma da residência exigida para a função;

. Declaração de Acumulação de Cargo;

. Registro no Órgão Profissional – CRM;

. Comprovante de vacinação contra COVID-19 (ciclo com-
pleto e eventuais doses de reforço, conforme exigências dos 
protocolos e diretrizes da Universidade de São Paulo vigentes 
no momento da contratação), ou atestado médico que contrain-
dique a referida imunização.

17.2.Para contratação, deverá o candidato ser considerado 
apto em exame médico pré-admissional realizado pelo SESMT/
USP.

17.3.A contratação e o início do exercício da função objeto 
do presente concurso público para o candidato que já pertencer 
ao quadro funcional da Universidade de São Paulo só será 
possível após a conclusão de aptidão em exame médico pré-
-admissional e a apresentação de pedido de demissão relativo 
ao vigente contrato de trabalho ao Dirigente da Unidade/Órgão 
de lotação do servidor, sendo que a nova contratação ocorrerá 
nas condições previstas neste Edital.

17.4.Caso o candidato já tenha sido funcionário da Uni-
versidade de São Paulo, deverá apresentar declaração da Seção 
de Pessoal da Unidade/Órgão à qual pertencia com a data e o 
motivo do desligamento e não será contratado se demitido ou 
exonerado do serviço público em consequência de processo 
administrativo (por justa causa ou a bem do serviço público).

17.5.Caso o candidato exerça outro cargo, emprego ou fun-
ção pública (inclusive aposentadoria), a contratação dependerá 
ainda da autorização de acumulação de cargo.

17.6.Atestada a aptidão em exame médico pré-admissional 
realizado pelo SESMT/USP, e, quando for o caso, autorizada a 
acumulação de cargo, o candidato deverá iniciar o exercício 
da função na data fixada pela Unidade/Órgão, sob pena de ser 
considerado desistente do concurso público.

18.Das Disposições Finais
18.1.A inscrição do candidato implicará o conhecimento 

e a aceitação tácita das instruções e condições estabelecidas 
no presente Edital em relação às quais não poderá alegar 
desconhecimento.

18.2.A inexatidão das informações ou a irregularidade 
nos documentos, verificada a qualquer tempo, em especial por 
ocasião da contratação, acarretará a exclusão do candidato do 
concurso público, sem prejuízo das demais medidas de ordem 
administrativa, civil ou criminal.

18.3.O não atendimento, pelo candidato, das condições 
estabelecidas no presente Edital implicará sua exclusão do 
concurso público, a qualquer tempo.

18.4. A falta de pagamento da taxa de inscrição, verificada 
a qualquer tempo, acarretará a exclusão do candidato do con-
curso público.

18.5.O candidato deverá manter atualizado seu endereço 
durante todo o prazo de validade do concurso público.

18.6.Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais altera-
ções, atualizações ou acréscimos, enquanto não consumada a 
providência ou o evento que lhes disser respeito ou até a data 
da homologação do concurso público.

18.7.É de inteira responsabilidade do candidato acompa-
nhar os comunicados e demais publicações referentes a este 
concurso público através do Diário Oficial do Estado de São 
Paulo e do site da FUVEST.

18.8.O perí odo de validade deste Concurso Público nã o 
gera para a Universidade de Sã o Paulo a obrigatoriedade de 
aproveitar os candidatos habilitados alé m das vagas ofertadas 
no presente Edital.

18.9.Os esclarecimentos e informaç õ es adicionais deverã o 
ser obtidos, exclusivamente, no endereç o eletrô nico disponí vel 
no formulá rio de inscriç ã o.

18.10.As ocorrê ncias nã o previstas neste edital, os 
casos omissos e os casos duvidosos serã o resolvidos pela 
Superintendê ncia do HU-USP.

ANEXO
CRONOGRAMA DO EDITAL
DATA/PERÍODO - HORÁRIO - ATIVIDADE - LOCAL
14/05/2022 -  - Publicação Edital de Abertura das inscrições 

- DOE /site FUVEST
16/05/2022 A 30/05/2022 - 12h00 - Período de inscrições 

- site FUVEST
16/05/2022 A 30/05/2022 - 12h00 - Período para indicação 

de condições especiais - site FUVEST
16/05/2022 A 18/05/2022 - 12h00 - Período para requeri-

mento de isenção/redução da taxa de inscrição - site FUVEST
21/05/2022 -  - Publicação do resultado das análises dos 

requerimentos de isenção / redução taxa de inscrição - DOE /
site FUVEST

21/05/2022 A 23/05/2022 - 12h00 - Período para recursos 
do resultado das análises dos requerimentos da taxa de inscri-
ção - site FUVEST

26/05/2022 - 12h00 - Resultado do recurso das análises dos 
requerimentos da taxa de inscrição - site FUVEST

04/06/2022 -  - Publicação da Lista de inscritos - DOE /
site FUVEST

04/06/2022 A 06/06/2022 -  - Período para recurso de inscri-
ções não efetivadas - site FUVEST

12.4. A convocação para a prova será feita através de publi-
cação no Diário Oficial do Estado de São Paulo, podendo ainda 
os candidatos serem convocados para as etapas do concurso 
público através da internet pelo site: www.fuvest.br.

12.5.O candidato deverá comparecer ao local designado, 
com 30 (trinta) minutos de antecedência, munido de caneta 
esferográfica de tinta azul e documento de identificação com 
foto.

12.6. O candidato deverá apresentar comprovante de 
vacinação COVID-19 em modo impresso ou digital com as 03 
doses (ciclo completo e dose de reforço) ou atestado médico que 
contraindique a referida imunização.

12.7.A realização da prova só será permitida ao candidato 
que se apresentar na data, no local e no horário constante do 
presente Edital e dos Editais de Convocação para Prova.

12.8.Não será admitido o ingresso, na sala de prova, do can-
didato que se apresentar após o horário da prova determinado 
no presente Edital e/ou nos Editais de Convocação para Prova.

12.9.O início da prova será declarado pelo Fiscal do Concur-
so Público presente em cada sala de prova respeitada a duração 
estabelecida nos itens 12.1.

12.10.Ao término da prova, os dois últimos candidatos 
deverão sair da sala no mesmo momento. Em hipótese alguma 
poderá um único candidato permanecer sozinho em sala de 
prova com o Fiscal do Concurso Público.

12.11. A prova será realizada na cidade de São Paulo/SP e 
a FUVEST indicará o local da aplicação da prova, no qual serão 
cumpridas todas as normas de segurança de saúde e distan-
ciamento, determinadas pelas autoridades públicas sanitárias.

12.12. Não será permitido ao candidato portar qualquer 
tipo de relógio ou outro dispositivo de controle de tempo. 
Durante a realização da prova, caberá  ao candidato controlar o 
tempo disponível, com base apenas nas informações de tempo 
fornecidas pela organização da prova.

12.13. Poderá ser utilizado detector de metais para ingresso 
nas salas de provas, com o objetivo de garantir a segurança dos 
candidatos e lisura do exame.

12.14. A FUVEST poderá efetuar filmagem nas salas de 
provas, como recurso adicional para evitar fraudes. As imagens 
serão preservadas na forma da lei.

12.15. O participante não poderá, sob pena de eliminação, 
ausentar-se da sala de prova com o material de aplicação do 
exame.

12.16. Não haverá prorrogação do tempo previsto para a 
aplicação da prova em decorrência de afastamento de candidato 
da sala de prova, por qualquer motivo.

12.17.Será excluído do concurso público: o candidato que 
na prova, além das demais hipóteses previstas neste Edital:

• apresentar-se após o horário estabelecido no presente 
Edital e/ou nos Editais de Convocação para a realização da 
prova, não se admitindo qualquer tolerância;

• não comparecer à prova, seja qual for o motivo;
• desistir no decorrer da prova;
• não apresentar documento com foto que bem o iden-

tifique;
• não apresentar comprovante de imunização COVID-19 

(ciclo completo e dose de reforço) ou atestado médico que 
contraindique a referida imunização.;

• ausentar-se da sala sem o acompanhamento do fiscal;
• ausentar-se do local de prova antes de decorrida 1 (uma) 

hora do seu início;
• for surpreendido em comunicação com outras pessoas ou 

utilizando-se de livros, notas ou impressos;
• estiver portando ou fazendo uso de qualquer tipo de 

equipamento eletrônico de comunicação (agendas eletrônicas, 
telefones celulares, relógios digitais, pagers, laptop e outros 
equipamentos similares);

• efetuar, no caderno de prova, de modo a possibilitar sua 
identificação, qualquer sinal, marca, rubrica ou anotação ou, 
ainda, escrever mensagem ou qualquer tipo de protesto;

• não devolver integralmente o material recebido;
• perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos.
12.17.1. Se o candidato estiver de posse de qualquer equi-

pamento eletrônico, deverá, antes do início das provas:
a) desligá-lo;
b) retirar sua bateria (se possível);
c) acondicioná-lo em embalagem específica, que será for-

necida pela FUVEST; lacrar essa embalagem e mantê-la embaixo 
da carteira e lacrada até a sua saída da sala de aplicação das 
provas;

d) colocar, também, nessa embalagem, os eventuais per-
tences pessoais (bonés, gorros ou similares, protetor auricular, 
relógio digital e calculadoras);

d1) esse material deverá permanecer durante todo o perí-
odo de permanência do candidato no local de provas, dentro 
dessa embalagem, que deverá também, permanecer lacrada.

12.17.2. O candidato que necessitar utilizar boné, gorro, 
chapéu, protetor auricular e/ou óculos de sol durante a reali-
zação das provas, deverá ter justificativa médica para tal e o(s) 
objeto(s) será(ão) verificado(s) pela coordenação. Constatada 
qualquer irregularidade, o candidato poderá ser excluído deste 
Concurso Público.

12.17.3. Os demais pertences pessoais dos candidatos, tais 
como: bolsas, sacolas deverão ser acomodadas no chão, embai-
xo de sua carteira ou de sua mesa, onde deverão permanecer 
até o término das provas.

13.Do julgamento da Prova
13.1.A Prova de conhecimentos será avaliada na escala de 

0 (zero) a 10 (dez) pontos.
13.2.Na Prova, não serão computadas as questões objetivas 

não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, 
emenda ou rasura, ainda que legível.

13.3.Na Prova, não serão computadas as questões disserta-
tivas respondidas com letra ilegível.

14.Da classificação
14.1.Os candidatos que obtiverem nota igual ou superior a 

7 (sete) pontos serão considerados habilitados.
14.2.A nota da prova será publicada no site da FUVEST e no 

Diário Oficial do Estado de São Paulo com a indicação do nome 
dos candidatos em ordem alfabética.

14.3.Os candidatos aprovados no concurso público serão 
classificados em ordem decrescente da nota final.

14.4.O Resultado Final/Classificação será publicado no 
Diário Oficial do Estado de São Paulo com a indicação do nome 
dos candidatos, do número do Registro Geral – R.G., da nota 
final e da classificação.

14.5.Em caso de igualdade de classificação, dar-se-á prefe-
rência sucessivamente ao candidato:

1º com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos até o 
último dia de inscrição neste processo seletivo, na forma do dis-
posto no parágrafo único do artigo 27 da Lei Federal nº 10.741, 
de 1/10/2003 (Estatuto do Idoso);

2º maior idade;
3º comprovar ter exercido efetivamente a função de jurado 

entre a data da publicação da Lei nº 11.689/08 e a data de 
término das inscrições no concurso público.

15.Dos Recursos
15.1.O candidato poderá apresentar recurso contra:
a) o resultado da análise do requerimento de isenção/redu-

ção da taxa de inscrição;
b) o resultado da lista de inscritos;
c) as questões de prova e respectivo gabarito a partir do dia 

seguinte ao da realização da prova do concurso público;
d)o resultado da prova.
15.2. O prazo para interposição de recursos terá como 

termo inicial o 1o dia ú til subsequente à  data de ocorrê ncia ou a 
data da publicaç ã o do resultado do respectivo evento, conforme 
especificado em cronograma contido no ANEXO deste edital.

perucelo
Retângulo
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