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ANÃO W - CRFÊRIOS E PONTUAÇÕES (EXAME DE MEMO-
RIAL CIRCUNgANCIADO)

EXAME DE MEMORnl CIRCUNSTANCIADO

FORMAÇÃOACADÊMICA
Relacionada a áreaMnculada ao componente curricular

TE. no uso das atribuições e competências conferidas por meio

d0 5 1' do artigo 3' da Deliberação CEETEPS 41 . de 9. publicada
DOE 16/08/2018. c rcpublicada no DOE de 23/08/2018

grada pela Delibaação CEETEPS 68. de 7. publicada no DOE
de 09/01/2021 . HOMOLOGA o Processo Seletivo Simplificada

o componente curricular APLICATIVOS PARA WEB(Informática
para Internet Integrado aa Ensino Médio (ETIM».

ESCOA TÊCÉICA ESTADUAL PROFESSOR ADOLPHO ARRU
DA MELLO - PR61DENTE PRUDENTE

ETEC PROA ADOLPHO ARRUDA MELLO
PROCESSO SELETNO SIMPLIFICADO PARA PROFESSOR DE

ENSINO MÉDIO E TÉCNICO. N' 252n6n021 - PROCESSO N'
CEnEP$PRC-2021 /0321 7

DESPACHO DO DIRETOR DE ESTOU TÉCNICA DE
21n9n021

0 Diretor da ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL PROFESSOR

ADOLPHO ARRUMA MELLO. da cidade de PRESIDENTE PRU-
DENTE. no usQ das atribuiçóu e competências conferidas
par meia do $ 1e do artigo 3' da Deliberação CEETEPS 41. de
9. publicada no DOE 16/08/2018. e republicada no DOE de

23/08/201 8. alterada pela Deliberação CEÜ'EPS 68. de 7. publi-
da no DOE de 09/01/2021. HOMOLOGA o Processo Seletivo

Simplificado no componente curricular ESTUDOS DE COMÉRCIO
INTERNACIONAL(Administração)

CEETEPS 68. de 7. publicada no DOE de 09/0112021. HOMOLO
GA o Processo Seletivo Simplificado no componente curricula

MOVIMENTAÇÃO. EXPEDIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO(Logística).

2.2. No ato da insaição. os(as) candidatos(as) portadores(as)
de n«essidades especiais deverão apresentar solídtaçáo para
quc sc providenciem as condições necessárias para a realização

das provas.
2.3. Para fins da incisa 111. nãa serão aceitas alas de defesa

sem informação sobre homologação quando a concessão do
titulo de Doutor depender dessa providência no âmbito da

stituiçáo de Ensino emissora. ficando oea) candidato(a) desde
já ciente de que a ausência dc comprovação impliará o Indeíe-

2.4. Não serão admitidos coma comprovação dos Itens
constantes do memorial links de Dropbox ou Google Drive ou
qualquer outro que remota a uma página passível de alteração
pelola) próprio(a) candidato(a).

25. Ê de integral respon9bilidadc do(a) candidato(a) a
realização do upload de cada documento no campo esp«ífico

ditado pelo sistema constante do link https://uspdigital.usp.
br/gr/admissão. ÜICàRdO desde já ciente de que a realização de

pload de d«umentos em ordem diversa da ali estabel«ida
implicará o indeferimento da inscrição

2.6. É de integral respon9bilidade do(a) candidato(a) a
presentação dos documentos em sua inteireza (frente e urso)

e cm arquivo legível. ficando dado ió dente dc que, sc não
sanar durante o prazo de Inscrições eventual irngularidadc
dc upload de documento incompleto ou ilegível. sua inscrição
será indeferida

2.7. Não será admitida a apresentação extemporânea de
documentos pelo(a) candidato(a). ainda que em grau de recurso

3. O procaso seletivo terá validade imediata. exaurindese

4.Atribuição da função: ao ser contratada. a perna aprova'
da deverá ministrar as seguintes disciplinas

1. - EDF01 1 9 - História da Educação
11. . EDF0120 - História da Educação ll
111. - EDF0287 - Introdução aos Estudas da Educação -

Enfoque Histórico
N. - 4800703 / 4801 703 - Educação Comparada
S. A seleção será realizada seguindo critérios objctivos.

por meio de atribuição dc notas em provas. realizadas em uma

fase por meio de sistemas de videoconferência e outros
meios cletrónicos de participação a distancia. na seguinte
conformidade

ente de cao.

ontratacão da pessoa apevent

5.1

Doutorado:12 pontos.
Mestrado: 8 pontos

Licenciatura ou graduação: 5 pontos.

Doutorado: 4 ponta. Mestrado: 3 pontas.
Especialização: 2 pontos

EXPERIÊNCIA MOFISSIONAI$ COMO PROFESSOR

Relacionada a área/vinculada ao componente curricular

Experiência profisional como professor de ensino médio e/
ensino médio e tónica. cam ministraçáo de aubs (no mama

imponente curricular para Base Nadonal Comum ou na área
do componente curricular para a Parte Diwrsificada ou Educa
ção Profissional Técnica de Nível Médio): 0.2S ponto para cada
mês completo de trabalha. limitado a 24 pontos.

Experiência profissional como professor de ensino fun
damental. com ministração de aulas na área do componente
curricular: 0.2S ponto para cada mês completo de trabalho.
limitado a 6 pontos.

Experiência profissional como professor voluntário. com

ministraçõo de aulas na área do componente curricular: 0.2S
ponto para cada mês completo dc trabalho. limitado a 3 pontos

Experiência profissional como professor de ensino sup«ioc
com ministração de aulas na área do componente curricular
0.12S ponto para cada mês cornplcto de trabalha. limitado a

' EXPERIÊNCIAS PROFISSIONAIS FORA DA ÁREA DA
DOCÊNCIA

Experiência profissional na área do componente curricular
fora da docência: 0.125 ponto para cada mês completo de

abalho. limitado a 12 pontos.
2) PROVA DE MÊTÓDOS PEDAGÓGI(OS
CONTEÚDO - domínio, ordem dc exposição {graduaçác

e sequência). obietividade no tratamento do assunto {clareza
concisão. síntese). adequação ao tema (centro da aub). emprc
go carreto de conceitos. relações: de 0 (zero) a 40 (quarenta

PLANEJAMENTO - introdução do assunto. verbalização dos
objetivos da aula. preparação da aula (apresentação do plane
de aula. material didático selecionado pelo candidato e outro!
indícios concretos): de 0 {2ero) a 20 (vintes pontos.

PROCEDIMENTO DIDÁTICO - uso adequado dc rccursas
didáticos disponíveis apor exemplo: audiovisual. material impres

se. quadro negro ctcj, adequação do conteúdo ao nível da
tema proposto e ao nível dos alunos. interaçãa aluno-professor
Imotivação. diálogos etc.). preocupação com o tempo. indicação
dos instrumentos de avaliação: de 0(fera) a 20 (vinte) pontos

EXPRESSÃO - contado visual e apresentação pessoal da
candidato. expressões faciais e corporais(incluindo gesticu
ção). postura e movimentação no espaço da sala. emissão d(
voz {timbre de voz. ritmo. dicção): de 0 (zero) a 1 0 (dcz) pontas

LINGUAGEM E COMUNICAÇÃO - naturalidade. fluêncl:

verbal. correrão gramatical. clareza. legibilidade da escrita

exemplificação: de 0 {zera) a lO «lez) pontos.
ANHO'Vll - DOCUMENTAÇÃO PARA ADMISSÃO
1 . Currículo atualizado (simplificado).

2. Decoração de Situação Funcional (modelo fora«ido

3. Declaração dc Acumulação de Cargo/função. quando for

caso {modelo fomecido pela Unidade)
4. Declaração informando se polui ou náo antecedentes

criminais (modelo fornecida pela Unidade)
S. Declaração dc Dependentes para fins de desconta do

Imposto dc Renda na Fonte {modclo fora«ido pela Unidade).
6. Declaração de Opção - Contribuição Sindical (modelo

fornecido pela Unidade)
7. Declaração de Bens (modelo fornecido pela Unidade)
8. Requerimento de Salário família (modelo forn«ido pcl

Unidade). e cópia dais) Certidão(õesl de Nascimento.

9. Cópia da Carteira dc Vacinação dos üllhos. quando for

10. Cópia da Cancira de Trabalho c Previdência Social -
CTPS. apenas das páginas onde constam a identificação (frente

ll.(ópia da Cédula deldentidade
12. Cópia do Cadastro de Pusoa Física - CPF.
13. Cópia do PIS/PASEP.
1 4. Cópia do Título de Eleitor e do omprovante de votação

do I' e 2' turnos da última eleição. do 2' turno desde quc
tenha havido ou dedaração informando que está cm dia coar

IS. Cópia do Certificado Militar ou camprovantc de esta
em dia com as obrigações militares. quando do sexo masculina.

t6. Cópia da (cnidáa dc Nascimento ou Casamento.
t7. Cópia autenticada dos documentos que comprovem

as requisitos constantes do Edital dc Abertura de Inscríçõc
IDiplama. au na falta deste, o Certiülcado de Conclusão. rcgis

experiência)
8. CÓpIa do comprovante do número da conta corrente do

Banco do Brasil.

9. Quando se tratar de componente curricular destinado a

estágio supewisionado oferecido na habilitação profissional dc

9.1 . Apresentar comprovante dentro da validade de vac
nação obrigatória contra difteria. tétano. hepatite. nos termos do
que dispõe a Norma Regulamentadora 32 da Portaria 3214. de
08/06/1 978 do Mtb e suas atualizações.

9.2. Comprovar possuir registro ativo no conselho regiona
de enfermagem {COREN) compatível com a formação solicitada

20. Quando se tratar do componente wrricular Educação
Física (Base Nacional Comum Curricular):

20.1. Apresentar omprovação de regular insaição no Can-
nlho Regional de Educação física (CREF)

SOOU «ÚNICA ESmDUAL PROFESSOR ADOLPHO ARRU-

Tlpo(s):

Especializar 5 pontas.

Tipo(s):[s]

l oonto.l i

Tipots)

q manta

Tipo(sl:

pela Unidades

rsa) e do últ cllstr
RG.

briqa<ões eleitorqi

velho. especializações. provaste derespect

Enf q

de tituhçõcq

UNIVERSIDADE DESÇO PAULO

UNIDADES UNIVERSITÁRIAS

FACULDADEDECIÊNCIAS
FARMACÊUTICAS
Comunicada 003 referente ao Edital fCF/ATAM n' 007 de

06/07n021
Aprovação da inscrição c comissão julgadora
Concurso para obtenção de título de Livre-Docência O Dire-

tor da faculdade de Ciências farmacêuticas. Prof. Dc Humberto

Games Ferraz. da Universidade dc São Paulo. comunica quc a
Congregação da

faculdade. em reunião ordinária realizada
7/09/2021. aprovou a inscrição do candidato Prof. Dr. Jogo

nulo fabi. para participar do concurso para obtenção de título
de Livre-Docência. junto ao Departamento de Alimentos e Nutri-
ção Experimental (FBA). na especialidade de 'Química e Bio
química de Alimentos' conforme Edital fCbATAc n' 007/2021
de 06/07/2021 dc abertura de inscrições. publicado no D.O.E.
dc 07J07/2021 . Na mama sessão foram aprovados os nomes
dos membros que comporão a Comissão Julgadora: Membros

pertencentes à fCF/USP titulares: Prata. Tit Bernadette Dará
Gombossy de Meio franco {Pruidcnte) e Prof. Sénior Jorre Man-
cini filha Membros pertencentes a FCF/USP suplanta: Prof. Tlt.
Adalbeno Pessoa Junior: Prof. Assou.'mamas Pratos Ong e Profa.

Asoc. Inar lastro Erger. Membros externos titulares Profa. Tlt
melena Teixeira Godoy (FEA/UNICAMP); Prof. 'Rt. Cáries Alberto
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A pesquisa e produção do conhecimento em história da edu-

cação; Cultura. civilização c educação em sua historicidade
2. .Educação na Antiguidade. Reflexão filosófica. expressão

rural. modelos e práticas educativas na Antiguidade
Educação familiar privada e estatal nas sociedades e cultu-

ntigas; Cidadania. razão e política na paideia grega e
na humanitai romana; 3. Educação no medievo. Educação
crista e transformações do legado educativo da cultura clãs

tituições culturais e modelos escolares do medievo
(escolas monásticas. episcopais. paroquiais e comunais e

ersidades); Valores da educação medieval: cavalaria e
cortesia; O tomismo e a escolástica; Homens de saber na

Idade Média; Sabei educação c socialização em sociedades
não europeias; 4. Educação na transição da Idade Média para

dado Moderna. Renascimento c Humanismo; Reforma e

Contr8rreforma religiosa; Instituições escolares modernas; A
formação do homem civil e as regras de civilidade; Natura
mo. experimentalismo e ciência moderna; A renovação pede
lógica c o problema do método em Pedagogia; Educação no
Mundo Atlântico: colonialismo c imperialismo na constituição
da forma escolar; Choque cultural. mestiçagem e resistências

EDF01 20 - História da Educação ll

Práticas de eduaçãa indígenas: Colanlzação e catequue:
os Jesuítas; Reformas pombalinas; A ilustração no Brasil e
epercussões nos modos de eduaç Prajetos e açóes educativas

na construção do Império; brmaçáo c pmfissionalizaçáo docen-
te; Os npublicanos, a educação c a escola; Conflitos sodals c

projetos de educação na Primeira Rcpúblio; Escola Nova no
Brasil: dimensões flbs6ficas. políticas c pedagógicas; A Era
Vergas e a educação; A escola brasileira entre ii4Ó e 1964.

Ditadura Militar e reformas educacionais; Educação e escola no
Brasil nas doadas de 1 980 e 1990

111. EDF0287 - Introdução aos Estudos da Educação - Enfo.
que Histórica

1. A constituição da escola no Brasil entre os séculos XVI

e XX. 1:1 0 aparecimento da escola moderna; 1 2.A organ
cação do sistema educativo; 1 .3. As reformas educacionais

4. A legislação geral. 2. A história da profissão docente no

Brasil. 2.1. As congregações docentes; 2.Z. Os primeiros fun-
cionários públicos: 2.3.A criação das escolas normais; 2.4. A

feminização do magistério; 2.S A proletarizaçáo da profissão
docente. 3. Métodos e Práticas escolares. 3.1. Os métodos de
organização da classe; 3.2. Os métodos de ensino; 3.3. As

IV - 4800703/ 4801 703 - Educação Comparada
Perspectivas e métodos cm educação comparada. 2

A história da educação comparada como campo di«lplinar c
campo auxiliar para elaboração de polítios públicas. 3.Aspectos
de. organização, financiamento e gestão de sistemas educacio-

i. 4. formação de educadores. S. Questões sociais culturais
histórias e filosóficas da educação.

11 . Ê de Responsabilidade do(a) candidato(a) acompanhar
o andamento do processo selctlvQ. por meio de acesso ao link
https://uspdigital.usp.br/gr/admissão. à página institucional da
Faculdade de Eduoção da USP e às publicações no Diário Oficia
do Estado de São Paulo.

2: A não padcipação do candidato nas provas progra'
medas implicará automaticamente sua desistência do processo

1 3. O relatório da Camlssáo de Seleçáo será apreciado pelo
CTA da .faculdade de Educação da USP para fins de homologa

4: A .contratação será por prazo detenninado e vigorará a
partir da data do exercício e até 31/07/2022. com possibilidade
de prorrogações. desde quc a soma dos períodos obedeça aos
limites da legisbção vigente à época de cada prorrogação e que
utejam preenchidos os demais requisitos.

iS. O(a) docente contratado(a) por prazo determinado
ficará submetido(a) ao Estatuto dos Servidons da Universidade

dc Sáo Paulo e vinculado(a) ao Regime Gemi da Previdência
Social - RGPS.

6. São condições dc admissão
Estar apto(a) no exame médico pr6 admissional realizado

pela USP
11. Ser autorizada a acumulação. caso o(aj candidato(a)

exerça outro cargo, emprego oy nação pública;
111. No caso de candidato(a} estrangeiro(a) aprovadoÍa) no

processo seletivo e convocado(a) para contrataçáa. apreKntar
isto temporário ou permanente que faculta o ex«cicio de

idade remunerada no Eras

Maiores Informações bem como as normas pertinentes
ao processo seletivo. encontram.se à disposição na Assistência
Aadêmica da faculdade de Educação da USR atadeousp.br

uas

ola de nova

e forma

Item

4.1

034 - Neurocirurgia {recredenciado} . S anos - 4
089 - Neurobgia (recredenciado) . 4 anos
038 - Oftalmologia (recredenciado} - 3 anos - 14
040 - Ortopedia e Traumatología(recrcdenciado) - 3 ana

041 - Otorrinolaringologia (r«redenciado) . 3 anos .6
077 - Patologia (r«redenciado) - 3 anos . 8 . 1

078 - Patologia Clínica/Medicina Laboratorial(recredenda-

046 - Psiquiatria (rccredenciado) - 3 anos - 19
Q79 - Radiología e Diagnóstico por Imagem (ncrcdenciado)

049 - Radiaterapía (recredenciado) - 4 anos - 4
Previsão de bolsas provenientes do Ministério da Saúde

11- CANDIDATOS

l l - l

14

3 anos -2

3

e) inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do

Governo Federal(Cadünico) de que trata o Decreto n' 6.1 3S. de
26 de junho de 2007. devendo indicar o Número de Identificação
Social NIS. atribuído pelo (adÚnico; c

1) comprovar ser membro de família de baixa renda. nos
termos do Decreto Re 6.13S/2007

g} Em qualquer das situações acima descritas o candidato
estará obrigado a comprovar quc não custeou. com recursos

próprios, curso preparatório para o processo selctivo para
ingnssa no programa de residência médica e ainda, ser egrcsso
dc instituição de ensino superior pública ou ter sido beneficiário
de bom de estudo oficial.

0 devida formulário e cópia legível da documentação
pertinente deverão s©r entregues em 3 (três) vias. para efeitode
protocolo. sem a necessidade de anexar cópia dos documentos
na 3'via da Tekyou

Não serão aceitou documentos enviados pelo Correio ou
qualquer outra forma de encaminhamento.

4.2. No caso de emprego de fraude pelo candidata bene-
ficiado pela redução e isenção da taxa de inscrição. serão ada
tados os procedimentos indicados no art. 4', da'lei 1 2.782. de
21/1 2/2007 e se confirmada a presença de ilícito, fica o cândida
to imediatamente excluído do processo seletivo. notificando.se

Ministério Público.
4.3. Em 30/09/2021. o candidato deverá accssar o site

www.ím.usp.br ou www.tckyou.com.bB para verificar se a sua
solicitação de redução de S0% do vabr da üxa de inscrição ou

4.4. Em 01/10/2021. os eventuais recursos deverão ser
entregues. pelo interessado ou terceiros na COREME. à Av. Dr.
Arnalda. 4SS - Prédio do Instituto Oscar Fnire - São Paulo/SP

no horário das 9h00 às 12h00. náo sendo permitido corrigia
substituir ou entregar nova documentação.

4.5. Em 04/1 0/202t, o candidato deverá acessar o mesmo
site. para verificar se seu recurso fai deferido.

5. Para inscrever-sc o candidato deverá aces$ar o site

m.fm.usp.br ou www.tekyou.com.bl. durante o período
das Inscrições - 07 de outubro dc 2021. a partir das 09
horas ao dia 26 de outubro dc 2021 até as 16 horas (horário

de Brasília). por meio do link ao processo seletivo para
Residência Médica 2022 c cíetuar sua inscrição. conforme
procedimentos a seguir

5.1 . kr o Edital. preencher o formulário de inscrição e trans-
mitir os..dados pela Internet. sendo de total responsabilidade
do andidato a informação dos dados cadastrais no ato da
tscriçáo. sob as penas da ki;

S.2. efetuar o pagamento da inscriçáa. no valor de RS
620.00 (seiscentos e vinte reais). Imprctcrivelmente. até a data

S.3. o boleto bancário. será dispanibllizado para o candi-
dato. no endereço eletrónico anima.após o preenchimento da
ficha de imcrição. podendo ser pago pelo Int&met Banking OL
m qualquer agência bancária. até a data dc seu vencimento:

Para verifiar a disponibilidade do boleto e se o seu

pagamento foi cfetuado. acesso o portal do processo selettvo,
sclecionando em INSCRIÇÃO - CONSUMA (ÁREA RESERVADA
AO CANDIDATO)

5.4. para aqueles cujo pedido de redução da taxa de íns
:Tição for deferida. constará no boleto bancário Q valer com a

redução de S0%; para aqueles cujo pedido de isenção total for
deferido. não haverá necessidade de Impressão dc boleto

5.S. o boleto bancário pago náo deverá ser enaminhado
para a COREME. mas deverá ser guardado até o término do
processo seletivo. para eventual confcrêncl8;

5.6. não serão aceitas inscrição cujo pagamento da devida
taxa for realizado por depósito em caixa eletrünico. pelo correio.
transferênda ou depósito em cona cornnt& 00C ordem de

pagamento, condicionais. extemporãneas ou por quaisquer
outros meios que não o boleto bancário. nos termos atabcle-

5.7. a inscrição será considerada efetivada. quando ocorrer
a compensação bancária. normalmente cm até 48 horas após

6. A Faculdade de Medicina da Universidade de Sáo Paulo

Tekyou Soluções .r\3o se responsabilizam por solicitação
dc inscrição náo íuebida por motiva de ordem técnica dos

computadores. falhas de comuniação ou por outros fatores que
mpossibilltcm a transferência dc dados.

7. Os candidatos somente poderão se inscrever em um
único Programa de Residência Médica. Ê vedada. a qualquer
titula. a mudança de opção após a término das inscríçó«.

7.1 . Quando o candidato realizar inscrição na modalidade

TREINEIRO. deverá obrigatoriamente escolher o cÓdIgo n' 999
usivo para esta categoria
8. Serão indeferidos as inscrições cujo pagamento da taxa

for balizado após a data de seu vencimento. sem exceções

9. Não serão aceitas pedidos de devolução da importância
paga. em hipótese alguma

Pan evltl.r .qualquer problema. faça o pagamento em

Náo deixe para o último dia.

10. 0 candidato que necessitar dc condição especial para
a realkaçáo das provas. deverá infarmá-la na adia de inscrição.
bcm como indicar os recursos especiais necessários. O candidato

deverá enviam através de sua 'Arca do Candidato'. o atestado
brado médico que qualifiquem e suportem o seu pedido até

o término das inscrições. Não haverá prova específica para tais
candidatos que serão submetidos ao Mesmo conteúdo e dinâ-
mica da prova dos demais candidatos

1 0.1. t necessário dispor de documentos comprobatórios.
sobre as condições especiais.


