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VI - ter coordenado projetos de Núcleo de Ensino ou Progra-
ma de Educação Tutorial (PET);

VII - ter coordenado projetos de extensão universitária 
credenciados em IES;

VIII - ter participado como membro titular, de atividades 
administrativas ou de gestão acadêmica em pelo menos 02 
(dois) órgãos colegiados da Universidade;

IX - ter produzido material didático, demonstrativo, impres-
so ou por mídia eletrônica de comprovada qualidade editorial, 
que não os já apresentados no inciso IV;

X - ter participado de Programa de Pós-Graduação Lato 
Sensu ou Programa de Residência;

XI - ter orientado 06 (seis) alunos de graduação, sendo 
pelo menos 03 (três) com Bolsa de Iniciação à Pesquisa, Ensino 
ou Extensão;

XII - ter participado de pelo menos 10 (dez) congressos 
científicos, com apresentação de trabalho em cada um;

XIII - ter realizado estágio de Pós-Doutoramento que totali-
ze, pelo menos, 05 (cinco) meses;

XIV - ter recebido Bolsa de Produtividade do CNPq;
XV - ter coordenado Curso de Graduação e/ou Programa de 

Pós-Graduação Stricto Sensu;
XVI - ter coordenado Projeto Temático ou similar;
XVII - ter obtido auxílio individual para pelo menos uma 

das seguintes finalidades: participação em congresso, realização 
de evento científico, publicação de texto, obtenção de bolsa de 
estudo, própria ou para orientados de Pós-Graduação Stricto 
Sensu e supervisão de Pós-Doutoramento, excetuando-se as 
previstas no inciso XIV, e despesas com professor visitante;

2.1.1. Os incisos de I a V serão compulsórios, sendo que o 
candidato em cuja Unidade não exista Curso de Pós-Graduação 
Stricto Sensu recomendado pela Capes, Mestrado ou Doutorado, 
em sua área de atuação, deverá ter no mínimo:

a) 15 (quinze) publicações científicas ou obras artísticas;
b) 02 (dois) projetos de pesquisa financiados por agência de 

fomento externa a UNESP;
c) orientado 10 (dez) alunos de iniciação científica com 

bolsa concedida por órgão de fomento ou da UNESP.
2.1.2. Dos incisos VI ao XVII, o candidato deverá comprovar 

atividades em pelo menos 05 (cinco) deles. Caberá ao Conselho 
Diretor do Campus Experimental de Itapeva deliberar sobre o 
cumprimento das exigências no ato da homologação das inscri-
ções dos candidatos.

3. DAS PROVAS
3.1. O concurso para obtenção de título de Livre-Docente 

constará nas seguintes provas:
I - julgamento de memorial circunstanciado contendo 

informações que permitam a avaliação do mérito acadêmico 
do candidato, principalmente quanto às atividades relacionadas 
com a disciplina ou conjunto de disciplinas em concurso;

II - defesa de tese original e inédita ou de texto que sistema-
tize criticamente a obra do candidato, ou parte dela, elaborados 
após o doutoramento e por ele apresentado de forma ordenada 
e crítica, de modo a evidenciar a originalidade de sua contri-
buição nos campos da ciência, das artes ou das humanidades;

III - prova didática;
IV - prova escrita;
3.1.1. O memorial deverá ser elaborado de modo que 

resultem nítidas e separadas as atividades desenvolvidas antes 
e após a obtenção do título de doutorado.

3.1.2. A prova de defesa de tese ou de texto que sistematiza 
criticamente a obra do candidato, ou parte dela, terá a forma de 
uma arguição pública. Cada examinador terá direito a 30 (trinta) 
minutos para a sua arguição, cabendo ao candidato o tempo 
equivalente para a sua resposta. No caso de acordo mútuo, 
poderá haver diálogo e os tempos somados.

3.1.3. A prova didática será pública e terá a forma de aula, 
com duração de, no mínimo, 50 (cinquenta) e no máximo 60 
(sessenta) minutos, cujo ponto será sorteado com 24 (vinte e 
quatro) horas de antecedência, de uma lista de 10 (dez) pontos 
organizada pela Comissão Examinadora a partir do programa 
do concurso.

3.1.4. A prova escrita, que versará sobre ponto sorteado de 
uma lista de 10 (dez) pontos organizada pela Comissão Exami-
nadora, a partir do programa do concurso, terá a duração de 05 
(cinco) horas, podendo uma hora ser destinada a consulta de 
material e organização de roteiro e as 4 (quatro) horas restantes 
destinadas à redação. Concluída a prova escrita, o candidato 
procederá à leitura do texto em sessão pública perante a Comis-
são Examinadora. A critério da Comissão Examinadora poderá 
ser elaborada lista única de 10 (dez) pontos para as provas 
didática e escrita e, nesse caso, os pontos sorteados em cada 
prova deverão ser necessariamente distintos.

4. DAS NOTAS E DOS PESOS
4.1. Será adotado o critério de notas de 0 (zero) a 10 (dez) 

para todas as provas.
4.2. As provas de julgamento de memorial e de defesa da 

tese ou texto que aborde criticamente a obra do candidato terão 
peso 02 (dois), as provas didática e escrita terão peso 01 (um).

4.3. Serão considerados aprovados os candidatos que 
obtiverem media superior a 07 (sete) com, pelo menos, 03 (três) 
componentes da Comissão Examinadora.

5. DA COMISSÃO EXAMINADORA
5.1. A Comissão Examinadora será formada por Professores 

Titulares e/ou Professores Livre-Docentes, concursados por meio 
de concurso público, totalizando 05 (cinco) membros.

5.1.1. Dos membros da Comissão Examinadora, apenas 02 
(dois) poderão pertencer a UNESP, em exercício ou aposentados.

6. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
6.1. O programa que servirá de base para a realização do 

concurso encontra-se a disposição dos interessados na Área 
de Comunicações e Serviços, onde serão prestadas quaisquer 
informações sobre o assunto.

6.2. Aplicam-se ao presente concurso as normas estabeleci-
das pela Resolução UNESP nº 27, de 15/04/2009, alterada pela 
Resolução nº 42, de 02/06/2016.

ELI MORAES DOS SANTOS
Supervisor Técnico de Seção
Seção Técnica de Apoio Administrativo
 EDITAL 19/2018 – STAA/CEI
CONCURSO PARA OBTENÇÃO DO TÍTULO DE LIVRE-

-DOCENTE JUNTO ÀS DISCIPLINAS DE “QUÍMICA GERAL” E 
“QUÍMICA DA MADEIRA”

1. DAS INSCRIÇÕES
1.1. Estarão abertas pelo prazo de 30 (trinta) dias, contados 

a partir da publicação deste Edital no Diário Oficial do Estado 
(DOE), nos termos da Resolução UNESP nº 27 de 15/04/2009, 
alterada pela Resolução UNESP nº 42 de 02/06/2016, as ins-
crições junto às disciplinas “Química Geral” e “Química da 
Madeira” para obtenção do título de Livre-Docente em Química 
da Madeira.

1.2. As inscrições deverão ser realizadas na Área de Comu-
nicações e Serviços do Campus Experimental de Itapeva, situada 
a Rua Geraldo Alckmin, 519, Vila Nossa Senhora de Fátima, 
Itapeva, em dias úteis, de segunda a sexta-feira, das 9h às 12h 
e das 14h às 17h.

1.3. Poderão inscrever-se no concurso, somente portadores 
do título de Doutor, conferido, no mínimo, 06 (seis) anos antes 
da data de inscrição, obtido ou reconhecido em Programa de 
Pós-Graduação recomendado pela Capes.

1.4. No ato da inscrição os candidatos deverão preencher 
Requerimento dirigido ao Coordenador Executivo do Campus 
indicando, nome completo, número da cédula de identidade, 
idade, filiação, naturalidade, estado civil, domicílio e profissão, e 
apresentar os seguintes documentos:

 UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA

 UNIDADES UNIVERSITÁRIAS

 CAMPUS DE BAURU
 Faculdade de Engenharia
 COMUNICADO
EDITAL Nº 03/2018-DTA/FE-BAURU
A Faculdade de Engenharia de Bauru comunica o adiamento 

da realização do Concurso Público de Títulos e Provas, na disci-
plina “Dinâmica Aplicada a Sistemas Mecânicos”, do Departa-
mento de Engenharia Mecânica da Faculdade de Engenharia 
da UNESP - Câmpus de Bauru, para obtenção do título de Livre-
-Docente em “Dinâmica Aplicada a Sistemas Mecânicos”, tendo 
como candidato único: MARCOS SILVEIRA - RG 43.728.772-5. 
Programado anteriormente para ocorrer nos dias 12, 13 e 14 de 
novembro de 2018, conforme publicação do DOE de 09/10/2018, 
página 128, Caderno Executivo I, em razão da necessidade de 
adequação das datas à disponibilidade da Banca Examinadora.

 CAMPUS EXPERIMENTAL DE ROSANA
 EDITAL RO/CE/RH 37/2018 - RESULTADO E CLASSIFICAÇÃO 

FINAL
O Supervisor Técnico da Seção Técnica de Apoio Adminis-

trativo, TORNA PÚBLICO o resultado e classificação final, obtido 
no concurso público de Títulos e Provas para preenchimento de 
1 (um) emprego público de Professor Assistente Doutor, no con-
junto de disciplinas: ENERGIA EÓLICA; ENERGIA SOLAR; NOVAS 
TECNOLOGIAS PARA TRANSFORMAÇÃO DE ENERGIA, junto ao 
Curso de Engenharia de Energia do Câmpus Experimental de 
Rosana, conforme Edital de Abertura de Inscrições nº RO/CE/
RH 27/2018, publicado no DOE de 12/04/2018, após análise 
das provas: prova de títulos (peso 2), prova didática (peso 1), 
arguição do projeto de pesquisa (peso 1), realizadas nos dias 
08/11/2018 e 09/11/2018:

CANDIDATOS AUSENTES:
Nome / RG
PAULO SÉRGIO BARBOSA DOS SANTOS / 41.501.264-8
MÁRCIA REGINA OSAKI / 17.231.816
CANDIDATO INABILITADO
RG / Média Títulos / Média Didática / Média Arguição Proje-

to Pesquisa / Nota Final
34.078.044-7 / 5,41 / 6,53 / 8,13 / 6,37
CANDIDATOS HABILITADOS
NOME / RG / Média Títulos / Média Didática / Média Argui-

ção Projeto Pesquisa / Nota Final / Classificação
EDUARDO VERRI LIBERADO / 40.288.301-9 / 7,91 / 9,20 / 

9,50 / 8,63 / 1º
JUAN SEBASTIÁN SOLÍS CHAVES / RNE G156779-Y / 7,60 / 

8,30 / 7,07 / 7,64 / 2º
Caberá recurso ao Conselho Diretor da Unidade, sob os 

aspectos legal e formal, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 
contados da data desta publicação, mediante requerimento 
dirigido ao Coordenador Executivo, protocolado na Área de 
Comunicações da Unidade.

(Processo RO/CE 21/2018).
Rosana, 13 de novembro de 2018.
BRUNO CESAR SELEGUINI BERTAPELLI
Supervisor Técnico de Seção

 CAMPUS EXPERIMENTAL DE ITAPEVA
 EDITAL 18/2018 – STAA/CEI
CONCURSO PARA OBTENÇÃO DO TÍTULO DE LIVRE-

-DOCENTE JUNTO ÀS DISCIPLINAS DE “ANATOMIA DA MADEI-
RA” E “QUALIDADE DA MADEIRA”

1. DAS INSCRIÇÕES
1.1. Estarão abertas pelo prazo de 30 (trinta) dias, contados 

a partir da publicação deste Edital no Diário Oficial do Estado 
(DOE), nos termos da Resolução UNESP nº 27 de 15/04/2009, 
alterada pela Resolução UNESP nº 42 de 02/06/2016, as inscri-
ções junto às disciplinas “Anatomia da Madeira” e “Qualidade 
da Madeira” para obtenção do título de Livre-Docente em 
Qualidade da Madeira.

1.2. As inscrições deverão ser realizadas na Área de Comu-
nicações e Serviços do Campus Experimental de Itapeva, situada 
a Rua Geraldo Alckmin, 519, Vila Nossa Senhora de Fátima, 
Itapeva, em dias úteis, de segunda a sexta-feira, das 9h às 12h 
e das 14h às 17h.

1.3. Poderão inscrever-se no concurso, somente portadores 
do título de Doutor, conferido, no mínimo, 06 (seis) anos antes 
da data de inscrição, obtido ou reconhecido em Programa de 
Pós-Graduação recomendado pela Capes.

1.4. No ato da inscrição os candidatos deverão preencher 
Requerimento dirigido ao Coordenador Executivo do Campus 
indicando, nome completo, número da cédula de identidade, 
idade, filiação, naturalidade, estado civil, domicílio e profissão, e 
apresentar os seguintes documentos:

a) fotocópia e original da cédula de identidade;
b) fotocópia e original cédula de identidade permanente, 

para candidato estrangeiro;
c) prova de quitação com o serviço militar, para candidatos 

do sexo masculino;
d) fotocópia e original do título de eleitor e comprovante de 

votação na última eleição ou justificativa;
e) comprovante do recolhimento da taxa de R$ 126,00 

(cento e vinte e seis reais) junto a Seção Técnica Administrativa 
da Unidade;

f) fotocópia e original do diploma de Doutor, ou documento 
de igual valor;

g) 10 (dez) exemplares de Memorial Circunstanciado;
h) 10 (dez) exemplares da tese ou 10 (dez) exemplares que 

abordem criticamente a obra do candidato;
1.4.1. Os itens “a”, “b”, “c” e “d” são dispensados aos 

docentes da UNESP, desde que já tenha os apresentados ante-
riormente.

1.5. A inscrição implicará no conhecimento deste Edital e 
no compromisso de aceitação das condições aqui estabelecidas.

1.6. Será publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo 
a relação dos candidatos que tiverem suas inscrições indeferidas, 
por não se enquadrarem nas exigências estabelecidas neste 
Edital. O candidato poderá requerer, no prazo de 05 (cinco) 
dias úteis, contados da data da publicação da referida relação, 
reconsideração do indeferimento de sua inscrição.

2. DOS REQUISITOS
2.1. O candidato ao título de Livre-Docente deverá satisfa-

zer as seguintes necessidades:
I – comprovar, no mínimo, 06 (seis) anos de atividades de 

ensino de graduação após o término do doutorado;
II - comprovar vínculo com Programa de Pós-Graduação 

Stricto Sensu recomendado pela Capes, na UNESP ou fora dela, 
na qualidade de docente e orientador credenciado;

III – possuir, pelo menos, duas orientações concluídas em 
Programas de Pós- Graduação Stricto Sensu, recomendado pela 
Capes, mestrado ou doutorado;

IV - possuir, pelo menos, 10 (dez) publicações científicas 
entre: artigos completos em revistas referenciadas em base de 
dados, indexadores e portais de periódicos com reconhecida 
qualidade na área, trabalhos completos em anais de eventos 
de âmbito nacional ou internacional de comprovada relevância 
na área de conhecimento, livros, capítulos de livros, partituras, 
obras artísticas e patentes concedidas;

V - ter coordenado, pelo menos, um projeto de pesquisa, 
extensão ou ensino com financiamento e avaliação externos a 
Universidade;

TURMA 03 - 21.11.2018 - horário de apresentação 15:30h 
- reprodução do áudio 16:00h até 18:00h

24831379 - MARCIA PEREIRA DA CRUZ - 5022635 - 
03320505300

24180688 - PEDRO HENRIQUE DO MONTE MIRANDA - 
8457818 - 07577369470

24697230 - RAFAEL GOMES RODRIGUES - 2276728 - 
01384972145

24619566 - TAUANNA GONCALVES VIANNA - 38675360 
- 37205118808 - 

 UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

 UNIDADES UNIVERSITÁRIAS

 ESCOLA DE ENFERMAGEM
 RETIFICAÇÃO
Referente ao Edital ATAC 072/2018, publicado no DOE 

em 12.10.2018, seção I, página 255, que trata da aceitação 
de inscrições para concurso público de provas e títulos para 
provimento de 01 (um) cargo de Professor Titular junto à área 
de Enfermagem na Saúde do Adulto do Departamento de Enfer-
magem Médico-Cirúrgica (ENC) da Escola de Enfermagem da 
Universidade de São Paulo (Edital ATAc 007/2018).

Onde se lê: YEDA APARECIDA OLIVEIRA DUARTE
Leia-se: YEDA APARECIDA DE OLIVEIRA DUARTE
São Paulo, 13 de novembro de 2018.
Prof.ª Dr.ª Maria Amélia de Campos Oliveira
Diretora
 COMUNICADO
Em decorrência da impossibilidade de participação dos 

Professores Elucir Gir, Titular do Departamento de Enfermagem 
Geral e Especializada da Escola de Enfermagem de Ribei-
rão Preto da Universidade de São Paulo; Fernando Belíssimo 
Rodrigues, Associado do Departamento de Medicina Social da 
Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de 
São Paulo, e Dulce Aparecida Barbosa, Livre-Docente do Depar-
tamento de Enfermagem Clínica e Cirúrgica da Escola Paulista 
de Enfermagem da Universidade Federal de São Paulo, membros 
titulares, na Comissão Julgadora do concurso para obtenção do 
título livre-docente junto à Enfermagem de Enfermagem em 
Saúde Coletiva do Departamento de Enfermagem em Saúde 
Coletiva da EEUSP, convoque-se os seguintes membros suplentes 
para assumir a titularidade: Professores Aluísio Augusto Cotrim 
Segurado, Titular do Departamento de Moléstias Infecciosas 
e Parasitárias da Faculdade de Medicina da Universidade de 
São Paulo; Francisco Oscar de Siqueira França, Associado do 
Departamento de Moléstias Infecciosas e Parasitárias da Facul-
dade de Medicina da Universidade de São Paulo e Célia Maria 
Sivalli Campos, Associada do Departamento de Enfermagem 
em Saúde Coletiva da Escola de Enfermagem da Universidade 
de São Paulo.

Os suplentes indicados para assumir a titularidade constam 
do Edital ATAc 057/2018, Designação de Comissão Julgadora, 
publicado no DOE em 18.09.2018, seção I, página 241.

Nos termos do Artigo 170 do Regimento Geral da USP, 
todos os membros indicados pela Congregação, Titulares e 
Suplentes, receberam, em 18.09.2018, cópia tese depositada 
pela candidata.

Conforme Edital 066/2018, Convocação para Provas, publi-
cado no DOE em 29.09.2018, Seção I, página 204, o certame 
terá início às 8h30 do dia 04.12.2018, no Auditório da Escola de 
Enfermagem da USP.

São Paulo, 09 de novembro de 2018.
Prof.ª Dr.ª Maria Amélia de Campos Oliveira
Diretora

 ESCOLA POLITÉCNICA
 COMUNICADO EPUSP 063/2018
A Diretora da Escola Politécnica da Universidade de São 

Paulo, Profa. Dra. Liedi Légi Bariani Bernucci, comunica que 
o Conselho Técnico Administrativo da EPUSP, em sessão de 
08.11.2018, aprovou a designação os seguintes membros 
para compor a comissão examinadora referente ao Edital EP 
046/2018, publicado no D.O.E. de 20/09/2018, para a função de 
Professor Contratado III:

Titulares:
Presidente: Prof. Dr. Wilson Vicente Ruggiero (Titular – PCS/

EPUSP)
Prof. Dr. José Roberto Castilho Piqueira (Titular – PTC/

EPUSP)
Prof. Dr. Wagner Luiz Zucchi (Doutor – PSI/EPUSP)
Suplentes:
Prof. Dr. Sérgio Shiguemi Furuie (Titular – PTC/EPUSP)
Prof. Dr. Wang Jiang Chau (Associado – PSI/EPUSP)
Dr. Stephan Kovach (Autônomo)
COMUNICADO EPUSP 064/2018
A comissão de seleção designada pelo Conselho Técnico-

-Administrativo da Escola Politécnica da Universidade de São 
Paulo torna público o deferimento das inscrições dos candidatos 
Cláudia Josimar Abrão de Araújo, Madeleine Lita Barriga Puente 
de la Vega, Osvaldo Gogliano Sobrinho e Sérgio Roberto de 
Mello Canovas no processo seletivo para a função de Professor 
Contratado III, conforme Edital EP 046/2018, publicado no DOE 
de 20/09/2018.

COMUNICADO EPUSP 065/2018
A Escola Politécnica da USP convoca os candidatos Cláudia 

Josimar Abrão de Araújo, Madeleine Lita Barriga Puente de la 
Vega, Osvaldo Gogliano Sobrinho e Sérgio Roberto de Mello 
Canovas, inscritos no processo seletivo para a função de Pro-
fessor Contratado III (Doutor), conforme edital EP-046/2018 de 
Abertura de Processo Seletivo, publicado no DOE de 20/09/2018, 
para as provas escrita e didática, que serão realizadas no perío-
do de 10 a 12 de dezembro de 2018, às 8 horas, no Departamen-
to de Engenharia de Computação e Sistemas Digitais da Escola 
Politécnica da USP, situado na Avenida Prof. Luciano Gualberto, 
travessa do Politécnico, nº 158, Cidade Universitária, São Paulo, 
munidos de documento de identidade, caneta esferográfica azul 
ou preta, lápis e borracha.

 FACULDADE DE EDUCAÇÃO
 Faculdade de Educação
COMUNICADO
Torna-se sem efeito a publicação do diário oficial do dia 

06/11/2018, página 200, referente a composição da Comissão 
Julgadora no Processo Seletivo para a função de Professor Con-
tratado III (MS-3), junto ao Departamento de Filosofia da Educa-
ção e Ciências da Educação, para atuar nas disciplinas: EDF0296 
– Psicologia da educação: uma abordagem psicossocial do 
cotidiano escolar e EDF0118 – Psicologia da Educação I (Teorias 
Psicogenéticas e Temáticas Educacionais Contemporâneas) – 
Edital FEUSP 067/2018, publicado no DOE de 26/09/2018.

 INSTITUTO DE FÍSICA DE SÃO CARLOS
 INSTITUTO DE FÍSICA DE SÃO CARLOS
Edital ATAc/IFSC-30/2018, de 13.09.2018
CONCURSO DE LIVRE-DOCÊNCIA - COMUNICADO DE 

CONVOCAÇÃO
Comunicamos que a instalação da Comissão Julgadora e 

o início das provas para obtenção do título de Livre-Docente, 
referente aos Editais ATAc/IFSC-04/2018 e ATAc/IFSC-28/2018, 
terão início às 7h do dia 03 de dezembro de 2018, na Sala 
Celeste do IFSC.

Ficam convocados, por este edital, a Comissão Julgadora e 
o candidato inscrito.

• - Eletrônica básica: fontes de alimentação, resistores, 
diodos, semicondutores;

• - Transistores, amplificadores operacionais e circuitos 
básicos;

• - Controle e automação industrial: transdutores de pres-
são, temperatura e ópticos;

• - Princípio de funcionamento e aplicação de reles e 
contatores;

• - Dispositivos pneumáticos e eletropneumáticos – atua-
dores e válvulas;

• - Controladores lógicos programáveis e microcontrola-
dores;

• - Técnicas de programação estruturada, construção de 
algoritmos, sistemas operacionais, softwares aplicativos de 
laboratório virtual.

• - Bibliografia (facultativo à Unidade de Ensino):
• - Análise básica de circuitos para engenharia, IRWIM, J.D. 

e NELMS, R. M., 10ª Edição, Editora LTC;
• - Circuitos elétricos, NILSON, J. W., RIEDEL, S. A., e MAR-

QUES, A. S., Prentice Hall, 2008;
• - A arte da eletrônica – Circuitos eletrônicos e Microele-

trônica; HOROWITZ, P. e HILLI, W., 3ª Edição, Editora Bookman, 
Porto Alegre, 2017;

• - Instalações Elétricas Prediai, GEBRAN, A. P. E RIZZATO, F. 
A. P., 1ª Edição, Editora Bookman, Porto Alegre, 2017;

• - Fundamentos de análise de circuitos elétricos, JOHNSON, 
D. E, HILBURN J. L., JOHSON, J. R., 4ª Edição, Editora LTC, Rio de 
Janeiro, 1994

• - Automação Industrial, NATALE, F., 8ª Edição, Editora 
Érica Ltda, São Paulo, 2006;

• - Controlador Programável, OLIVEIRA, J. C. P., MacGraw-
-Hill Ltda. São Paulo. 1993.

INSCRIÇÃO (ÕES) INDEFERIDA (S):
Nº de Inscrição/D.I. – Tipo/CPF:
03/46.897.616-4 RG/CPF: 444.805.798-42 Motivo: não 

atendimento ao disposto no item 1 (1.1 ou 1.2) do capítulo 03 
do Edital de Abertura de Inscrições.

05/43.009.432-2 RG/CPF: 229.010.938-09 Motivo: não 
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CONSELHO DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
22º CONCURSO DE INGRESSO NA CARREIRA DE PROCU-

RADOR DO ESTADO
EDITAL Nº 12/2018 DE CONVOCAÇÃO DOS CANDIDATOS 

QUE MANIFESTARAM INTERESSE EM OUVIR A REPRODUÇÃO 
DO ÁUDIO GRAVADO DA ARGUIÇÃO ORAL (PROVA ORAL).

O Presidente do Conselho da Procuradoria Geral do Estado, 
no uso de suas atribuições, RESOLVE:

I. CONVOCAR os candidatos que manifestaram interesse em 
ouvir a reprodução do áudio gravado da arguição oral (Prova 
Oral), conforme lista em ordem alfabética indicada no Anexo 
Único deste Edital.

II. INFORMAR aos candidatos que manifestaram interesse 
em ouvir o áudio gravado da arguição oral respectiva (Prova 
Oral), que poderão fazê-lo pessoalmente ou por procurador 
com poderes especiais para esse ato (apresentar procuração 
específica no dia em que for ouvir o áudio). A reprodução do 
áudio será realizada no Auditório do prédio sede da Procurado-
ria Geral do Estado de São Paulo, sito na Rua Pamplona, 227, 
3º andar - Jardim Paulista - São Paulo - SP, exclusivamente no 
dia 21 de novembro de 2018, em 3 (três) Turmas, com início às 
10:30h (Turma 01), às 13:30h (Turma 02) e às 16:00h (Turma 03), 
conforme distribuição indicada no Anexo Único deste Edital. Os 
candidatos ou seu procurador (munido de procuração específica) 
deverão apresentar-se no local com 30 (trinta) minutos de ante-
cedência. Não será fornecida, em hipótese alguma, cópia e/ou 
transcrição do conteúdo da mídia, nem permitida sua gravação. 
A ausência do candidato ou de seu procurador no dia e horário 
indicados no Anexo Único ensejará a desistência do pedido de 
ouvir a gravação e renúncia ao aditamento do recurso.

III. INFORMAR aos candidatos que manifestaram interesse 
em ouvir o áudio gravado da arguição oral respectiva (Prova 
Oral) que é facultada a apresentação de aditamento ao recurso, 
referente à aplicação, às notas atribuídas e ao resultado provi-
sório da arguição oral (Prova Oral), devendo ser interposto no 
prazo de dois dias úteis subsequentes à reprodução do áudio, 
dirigidos ao Presidente da Comissão do Concurso de Ingresso na 
Carreira de Procurador do Estado de São Paulo, e protocolados 
na sede do Conselho da Procuradoria Geral do Estado, situada 
à Rua Pamplona, 227, 1º andar - Jardim Paulista - São Paulo - 
SP, no horário das 10 (dez) às 16 (dezesseis) horas. Deverá ser 
apresentado um aditamento de recurso para cada matéria. O 
aditamento do recurso deverá conter o nome, a qualificação, 
o número de inscrição e a assinatura do candidato (ou do pro-
curador habilitado, mediante juntada de procuração), sob pena 
de não conhecimento. Não serão apreciados os aditamentos 
de recursos interpostos por fax-simile (fax), internet, correios, 
telegrama ou outro meio que não seja o especificado no Edital 
01/2018 de Abertura do Concurso, bem como o que venha a 
ser protocolado em local e horário diverso do acima indicado.

IV. COMUNICAR que as decisões dos recursos, e respectivos 
aditamentos, referentes ao resultado provisório da arguição 
oral (Prova Oral) serão divulgadas no Diário Oficial do Estado 
de São Paulo.

O Anexo Único, que integra este Edital, contém a lista por 
ordem alfabética dos candidatos que manifestaram interesse em 
ouvir a reprodução do áudio gravado da arguição oral (Prova 
Oral), na seguinte conformidade: número de inscrição; nome; 
documento; dígito; CPF; turma, dia, horário de apresentação, 
horário da reprodução do áudio.

ANEXO ÚNICO
 ANEXO ÚNICO - Lista de candidatos que manifestaram 

interesse em ouvir o áudio gravado da arguição oral (Prova Oral)
Inscrição - Nome - Documento - Dígito - CPF
TURMA 01 - 21.11.2018 - horário de apresentação 10:00h 

- reprodução do áudio 10:30h até 12:30h
24619752 - DALINE PAULA BARROS - 98002529662 - 

01891097342
24695955 - DAVI BARRETTO DORIA - 3140197 - 0 - 

04907654596
24248347 - ELIEZER GUEDES DE OLIVEIRA JUNIOR - 

09828511 - 46 - 02316969577
26868091 - FELIPE RIBEIRO KEDE - 30592646 - 9 - 

22311827855
24679992 - FRANCISCO IVO DANTAS CAVALCANTI FILHO - 

35706 - 05621663438
TURMA 02 - 21.11.2018 - horário de apresentação 13:00h 

- reprodução do áudio 13:30h até 15:30h
25835947 - GERSON DALLE GRAVE - 9096957833 - 

01846203090
24834572 - ITALO DE SOUSA DRUMON DANTAS - 2402767 

- 73494151172
24294373 - JOAO PAULO SAHB ESTRELA - 6321809 - 

00405616155
24565504 - LARYSSA AGRICOLA NOGUEIRA MARQUES - 

13177705 - 4 - 10168490790
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