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9
Especialização na área objeto da Seleção, com exigência de aproveitamento e frequência, com duração mínima de 360 horas.
10
Residência realizada na forma da Lei que regulamenta a profissão, na especialidade objeto da Seleção.
11
Graduação conforme exigência no Edital.
II - ATIVIDADES CIENTÍFICAS, DE EXTENSÃO, ARTÍSTICAS E PROFISSIONAIS
12
Autoria de livro internacional na área ou área afim da Seleção.
13
Autoria de livro nacional na área ou área afim da Seleção.
14
Autoria de capítulo de livro internacional na área ou área afim da Seleção.
15
Autoria de capítulo de livro nacional na área ou área afim da Seleção.
16
Artigos científicos, de extensão, de ensino, literários ou artísticos publicados.
17
Trabalho completo publicado em Anais de Congressos Científicos Internacionais, na área ou área afim da Seleção.
18
Trabalho completo publicado em Anais de Congressos Científicos Nacionais, na área ou área afim da Seleção.
19
Resumo publicado em Anais de Congressos Científicos, Internacional ou Nacional, na área ou área afim da Seleção.
20
Produção artística ou cultural, exposta ou apresentada na área da Seleção.
21
Patentes e licenças de produtos tecnológicos e registro de software.
22
Trabalhos e Atividades Técnico-Profissionais.
23
Distinções Científicas ou Profissionais.
24
Comendas, Medalhas ou Honrarias Acadêmicas.
25
Serviços à Comunidade ou de Extensão.
III - ATIVIDADES DOCENTES E TÉCNICO-ADMINISTRATIVAS EM QUALQUER NÍVEL DE ENSINO

2,00
2,00
1,00
16,00
12,00
8,00
6,00
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3,00
10,00
3,00
1,00
1,00
2,00

26
Orientação de Monografia de Cursos de Especialização defendida e aprovada.
3,00
27
Orientação de Monografia, Trabalhos de Conclusão e de Estágios de Cursos de Graduação defendida e aprovada.
2,00
28
Atividade de Magistério Superior, a cada 15 horas em sala de aula.
1,00
29
Atividade de Magistério na Educação Básica Formal, por semestre letivo.
0,50
30
Atividade administrativa ou participação em órgão colegiado associadas à docência.
1,00
31
Participação em banca de Concursos Públicos.
1,00
32
Participação em banca de defesa de tese.
1,00
33
Participação em banca de defesa de dissertação.
0,80
34
Participação em banca de defesa de monografia.
0,60
35
Coordenação de projeto aprovado e financiado em órgãos públicos de fomento.
2,00
36
Aprovação em Concurso Público para Docente de Ensino Superior na área ou área afim objeto da Seleção.
2,00
37
Aprovação em Seleção Pública para Professor Substituto na área ou área afim objeto da Seleção.
1,00
38
Participação em comissão organizadora de evento científico, tecnológico, artístico ou cultural na área ou área afim da Seleção.
0,50
39
Revisor de periódico científico na área ou área afim da Seleção.
0,50
40
Monitorias na área ou área afim da Seleção.
0,50
No Grupo I (Qualificação Acadêmica - Itens 1 a 11), para fins de pontuação, os títulos serão somados, devendo ser considerado apenas um título em cada item.
Nos Grupos II (Atividades Científicas, de Extensão, Artísticas e Profissionais - Itens 12 a 25) e III (Atividades Docentes e Técnico-Administrativas em Qualquer Nível de Ensino - Itens 26 a 40), deverá ser considerada a pontuação estipulada vezes o número de atividades
executadas em cada item.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO
AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO N o- 454/2014
Comunicamos o adiamento da licitação supracitada , publicada no D.O.U de 06/02/2015,Entrega das Propostas: a partir de 06/02/2015, às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das
Propostas: 09/03/2015, às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br. Objeto: Pregão Eletrônico - Materiais
de expediente
GEORGIA MANSOUR
Pregoeira

1. DAS ESPECIFICAÇÕES DO CONCURSO PÚBLICO
1.1. O presente CONCURSO PÚBLICO tem como objetivo o provimento de 01 (uma) vaga(s)
na Classe de Professor Adjunto A, Nível I, no(s) regime(s) de trabalho e na(s) área(s) de conhecimento
constante(s) abaixo:
Área / Subárea

Requisitos

Ciências Contábeis / Contabilidade Financeira

Graduação em Ciências Contábeis. Título de Doutor em
Ciências Contábeis.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO N o- 27/2015 - UASG 153031
N o- Processo: 23089037893/14-25 . Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa para fornecimento de refeições transportadas incluindo preparo e distribuição para os alunos de graduação e pósgraduação, servidores e autorizados da UNIFESP Campus São Paulo. Total de Itens Licitados: 00006.
Edital: 23/02/2015 de 08h00 às 12h00 e de 13h às 16h00. Endereço: Rua Botucatu, 740 - 5º Andar Divisão de Compras - Campus São Paulo Vila Clementino - SAO PAULO - SP. Entrega das Propostas:
a partir de 23/02/2015 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br.. Abertura das Propostas: 05/03/2015 às
09h00 site www.comprasnet.gov.br.
ALINE CHRISTIAN ANDRADE
Pregoeira
(SIDEC - 20/02/2015) 153031-15250-2014NE800214

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONVÊNIO 216/2013
N° Processo: 23089.001153/2013-70 Conveniada: CNPJ: 46.374.500/0016-70 Secretaria do Estado de
Saúde intermediada pelo Hospital Guilherrme Alvaro. As participes desenvolverão atividades de ensino
em programação conjunta na Unidade de Prestação de Serviço, desenvolvimento de modelos e métodos
assistenciais, educacionais e de pesquisas, com vistas à melhoria do atendimento da população e
avaliação de resultados, com a finalidade de conceder estágios aos alunos da Unifesp. Fundamento
Legal: Artigo 116 da Lei 8.666/93. Vigência: 22/01/2014 a 21/01/2015. Data de Assinatura:
22/01/2014.
EDITAL N o- 47, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2015
CONCURSO PÚBLICO
A REITORA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO, no uso de suas atribuições
legais e estatutárias e considerando o que dispõe a Lei nº 12.772, de 28/12/2012, publicada no DOU de
31/12/2012, com alterações da Lei nº 12.863, de 24/09/2013, publicada no DOU de 25/09/2013,
respeitando ainda o que dispõe o Decreto nº 6.944, de 21/08/2009, publicado no DOU de 24/08/2009,
a Portaria nº 243 do Ministério da Educação, de 04/03/2011, publicada no DOU de 04/03/2011, a
Portaria nº 450, do Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão, de 06/11/2002, publicada em
07/11/2002, bem como a Resolução nº 98 do Conselho Universitário, de 27/03/2014, disponível no site
da UNIFESP, torna público que estarão abertas as inscrições para o CONCURSO PÚBLICO de provas
e títulos para 01 (uma) vaga(s) no Magistério de Ensino Superior, a ser(em) distribuída(s) no Campus
Osasco, mediante as normas contidas neste Edital e suas posteriores alterações, não cabendo a nenhum
candidato alegar desconhecimento dos citados expedientes.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032015022300085

Regime de Trabalho
DE

1.2. Remuneração para o regime de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais - Dedicação
Exclusiva (DE):
Vencimento Básico
R$ 3.804,29

(SIDEC - 20/02/2015) 153031-15250-2014NE800214

Total de Vagas Existentes
01

Retribuição por Titulação
R$ 4.540,35

Total Remuneração
R$ 8.344,64

Auxílio Alimentação
R$ 373,00

Taxa de Inscrição
R$ 208,62

1.3. Atribuições gerais do cargo: docência de nível superior na área/subárea do CONCURSO
PÚBLICO e participação nas atividades de graduação, pesquisa, extensão da Universidade Federal de
São Paulo.
2. TITULAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA/REQUISITOS
2.1. A(s) vaga(s) a que se refere o presente Edital será(ão) acessível(is) somente aos candidatos
detentores dos títulos requisitados conforme tabela constante no item 1.1, outorgado por Instituição
Brasileira e, na hipótese de título outorgado por instituição estrangeira, revalidado conforme legislação
vigente.
2.2. Somente serão reconhecidos os títulos emitidos por instituições reconhecidas pelo MEC.
3. DA INSCRIÇÃO
3.1. As inscrições ocorrerão no período de 23 de fevereiro a 24 de março de 2015, exceto
sábados, domingos e feriados, para entrega da documentação exigida.
3.2. Horário das 9h00 às 12h00 e das 13h00 às 16h00.
3.3. Local: Campus OSASCO, na Divisão de Recursos Humanos, Rua Angélica, 100, Jardim
das Flores, Osasco/SP, pessoalmente ou por procurador legalmente constituído.
3.4. O candidato deverá preencher completamente o formulário eletrônico após ciência e
anuência do inteiro teor do presente Edital (endereço eletrônico www.unifesp.br), seguindo os passos:
a) acessar www.unifesp.br;
b) acessar o ícone "Concurso Público", à direita da tela;
c) fechar a tela "últimas informações", após leitura;
d) acessar na coluna "Inscrições para Docentes" o campus de interesse - no caso Campus
Osasco;
e) Selecionar a área de interesse para inscrição;
f) ler o Edital na íntegra e após leitura clicar em "ciente do edital";
g) Ao acessar Formulário de Inscrição, verificar a área de interesse em caixa de texto amarela
no canto superior direito da tela;
h) Se a área de interesse estiver correta, preencher o formulário de inscrição e clicar em
"concluir" ao final do formulário;
i) Conferir a área de interesse para a inscrição e, se correta, imprimir e efetuar o pagamento do
boleto bancário, em qualquer agência bancária;
3.4.1. As informações prestadas no formulário eletrônico serão de inteira responsabilidade do
candidato, bem como mantê-las atualizadas junto à Divisão de Recrutamento e Seleção do Departamento
de Recursos Humanos. À UNIFESP fica reservado o direito de excluir do CONCURSO PÚBLICO
aquele que apresentar comprovante de pagamento de taxa de inscrição em área diversa daquela informada pelo mesmo no ANEXO II deste edital, não preencher o formulário de forma completa, correta,
ou fornecer dados comprovadamente inverídicos ou ainda não atualizar seu endereço e telefone, através
de solicitação protocolada na Seção de Protocolo do Campus São Paulo, Rua Botucatu, 740, Vila
Clementino, São Paulo/SP, no horário das 9h00 às 12h00 e das 13h00 às 16h00.
3.4.2. O candidato deverá imprimir o boleto bancário relativo à taxa de inscrição, integrante do
formulário eletrônico e efetuar o recolhimento, no valor correspondente à área de inscrição, em qualquer
estabelecimento da rede bancária.
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

