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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2013 - UASG 153031

Número do Contrato: 35/2012.
Nº Processo: 23089010304201119.
PREGÃO SISPP Nº 492/2011 Contratante: UNIVERSIDADE FE-
DERAL DE SAO PAULO-CNPJ Contratado: 04740876000125. Con-
tratado : COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES ESERVI-
COS. Objeto: Prorrogação por 3 meses da prestação de serviços de
gerenciamento, controle e fornecimento de vale alimentação. Fun-
damento Legal: lei 8666/93 . Vigência: 26/05/2013 a 25/08/2013.
Valor Total: R$3.075,00. Data de Assinatura: 13/05/2013.

(SICON - 19/06/2013) 153031-15250-2013NE800108

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2013 - UASG 153031

Número do Contrato: 48/2011.
Nº Processo: 23089004353201031.
PREGÃO SISPP Nº 14/2011 Contratante: UNIVERSIDADE FEDE-
RAL DE SAO PAULO-CNPJ Contratado: 03506307000157. Con-
tratado : EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA EADMINIS-
TRACAO DE CON. Objeto: Prorrogar o prazo por 12 meses. Fun-
damento Legal: Parágrafo 1¨ do Artigo 57 da Lei 8.666/93. Vigência:
20/05/2013 a 19/05/2014. Valor Total: R$50.000,00. Data de As-
sinatura: 17/05/2013.

(SICON - 19/06/2013) 153031-15250-2013NE800108

EDITAL Nº 500, DE 14 DE JUNHO DE 2013
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

A REITORA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO
PAULO, no uso de suas atribuições legais e estatutárias e consi-
derando o que dispõe a Lei nº 8.745/93, a Lei nº 12.425, de
17/06/2011, publicada em Diário Oficial da União de 20/06/2011, a

Lei 12.772, de 28/12/2012, publicada no DOU de 31/12/2012 e, a
Medida Provisória nº 614, de 14/05/2013, publicada no DOU de
15/05/2013, respeitando o que dispõe o Decreto nº 6.944 de 21 de
agosto de 2009, a Portaria nº 243 de 04/03/2011, a Medida Provisória
568 de 11/05/2012, publicada em Diário Oficial da União de
14/05/2012 e as Resoluções do Conselho Universitário nº 78 e 63, de
10 de outubro de 2012 e 13 de julho de 2011, respectivamente,
(disponível no site da UNIFESP), torna público que estarão abertas as
inscrições para o Processo Seletivo Simplificado de provas e títulos
para 01 (uma) vaga no Magistério de Ensino Superior, a ser dis-
tribuído no Campus Guarulhos e, mediante as normas contidas neste
Edital e suas posteriores alterações, não cabendo a nenhum candidato
alegar desconhecimento dos citados expedientes.

1. DAS ESPECIFICAÇÕES DO PROCESSO SELETIVO
SIMPLIFICADO

1.1 O presente Processo Seletivo Simplificado objetiva o
provimento de 01 (uma) vaga na Classe de Professor Adjunto A
Substituto, Nível I, no regime de trabalho de 40 (quarenta) horas
semanais na área de conhecimento constante abaixo:

Á re a S u b á re a Requisitos Prazos do Contrato
Pedagogia Política e Organização da Educação Básica e Residên-

cia Pedagógica
Graduação em Pedagogia ou demais licenciaturas.
Doutor em Educação.

1 ano a partir da data da publicação da homologação ou até a volta da titular da vaga,
se esta ocorrer antes de 1 ano. O contrato poderá ser prorrogado somente por mais 1

ano, se houver interesse da administração

1.2. Remuneração para regime de trabalho para Professor
Adjunto A Substituto - Nível I:

1.2.1. Remuneração para o regime de trabalho de quarenta
horas semanais: R$ 5.022,65 (cinco mil e vinte e dois reais e sessenta
e cinco centavos) sendo: Vencimento Básico: R$ 2.714,89 (dois mil e
setecentos e quatorze reais e reais e oitenta e nove centavos: Re-
tribuição por Titulação: R$ 1.934,76 (mil novecentos e trinta e quatro
reais e setenta e seis centavos), Auxílio Alimentação: R$373,00 (tre-
zentos e setenta e três reais)

1.3. Atribuições gerais do cargo: Docência de nível superior
na área/subárea do Processo Seletivo Simplificado e participação nas
atividades de graduação, pesquisa, extensão da Universidade Federal
de São Paulo.

2. TITULAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA/REQUISITOS:
2.1. As vagas a que se refere o presente Edital serão aces-

síveis somente aos candidatos detentores do título de Doutor, ou-
torgado 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 ins-
tituições reconhecidas pelo MEC.

3. DA INSCRIÇÃO:
3.1. As inscrições ocorrerão no período de 20 de junho a 01

de julho de 2013, 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 Guarulhos, Estrada do Caminho Velho,

333 - Sítio Tanque Velho - Bairro Pimentas - CEP 07252-312 -
Guarulhos/SP, pessoalmente ou por procurador legalmente constituí-
do.

3.4. O candidato deverá preencher completamente o for-
mulário 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 Guarulhos; e) acessar o ícone "Inscrições"; f) ler na íntegra

o Edital, clicar "de acordo" ao final da leitura; g) preencher, imprimir
e pagar o boleto bancário, em qualquer agência bancária.

3.4.1. As informações prestadas no formulário eletrônico se-
rão de inteira responsabilidade do candidato, bem como mantê-las
atualizadas junto a Divisão de Recrutamento e Seleção do Depar-
tamento de Recursos Humanos. À UNIFESP fica reservado o direito
de excluir do Processo Seletivo Simplificado aquele que não pre-
encher 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 Reitoria - Capital, R. Sena Madureira, 1500 - térreo - Vila
Clementino, São Paulo - SP, no horário das 8h00 às 11h00 e das
13h00 às 16h00.

3.4.2. O candidato deverá imprimir o boleto bancário relativo
à taxa de inscrição, integrante do formulário eletrônico, no valor de
R$ 125,57 (cento e vinte e cinco reais e cinquenta e sete centavos) e
efetuar o recolhimento em qualquer estabelecimento da rede ban-
cária.

3.4.3. Após cumprir as etapas da Internet, o candidato deverá
comparecer no período, horário e local indicado nos itens 3.1, 3.2 e
3.3, para efetivar a inscrição, devendo apresentar os seguintes do-
cumentos na ocasião: a) Boleto e comprovante de pagamento da Taxa
de Inscrição; b) 1 (uma) cópia do documento oficial de identificação,
válido no território nacional, com foto; c) 2 (duas) vias do formulário
próprio (Declaração - ANEXO II), dirigido à Magnífica Reitora da
UNIFESP, especificando a vaga pretendida; d) 04 (quatro) cópias
encadernadas do Curriculum Vitae Lattes (Plataforma Lattes do
CNPq) sendo identificado com o nome do candidato; e) 04 (quatro)
cópias encadernadas de Memorial descritivo e circunstanciado de
atividades de ensino, pesquisa e extensão, com a indicação dos tra-
balhos publicados, das atividades realizadas que sejam relacionadas
ao cargo do Processo Seletivo Simplificado e demais dados que
possam ser úteis à avaliação da banca examinadora; f) 01 (uma) via
da documentação comprobatória do memorial (cópia encadernada),
preferencialmente digitalizada, de forma não violável (CD-R com
etiqueta contendo a identificação do candidato e sua assinatura).

3.5. Em nenhuma hipótese será feita inscrição condicional ou
extemporânea.

3.6. Não será permitida complementação documental fora do
prazo fixado para inscrição.

3.7. A taxa de inscrição, uma vez paga, em hipótese alguma
será restituída.

3.8. Será aceita a entrega dos documentos por procuração.
3.8.1 O procurador deverá apresentar procuração simples,

sem a necessidade de reconhecimento de firma, devendo ser acom-
panhada de cópia de documento de identificação do candidato e do
p r o c u r a d o r.

3.9. O candidato, portador de necessidades especiais ou li-
mitação física temporária, que necessitar de qualquer tipo de recurso
ou condição especial para a realização das provas, deverá requerer
por ocasião do preenchimento do formulário eletrônico, aduzindo as
circunstâncias suscetíveis de justificar seu pedido.

3.9.1. O candidato que necessitar desses equipamentos e não
os requisitar no formulário eletrônico perderá o direito de solicitá-los
em outro momento, podendo providenciá-los por sua conta.

3.9.2. O atendimento da solicitação dos recursos de con-
dições especiais fica vinculado à análise de viabilidade e de ra-
zoabilidade por parte da UNIFESP.

3.10. A UNIFESP não se responsabilizará por problemas
ocorridos nos computadores dos interessados, falha de comunicação,
congestionamento das linhas de comunicação, bem como por outros
fatores que impossibilitem o preenchimento do formulário eletrônico
e emissão do boleto de pagamento da taxa de inscrição, no período
r e g u l a m e n t a r.

3.11. Não será aceito agendamento de pagamento como com-
provante de pagamento.

3.12. Os documentos entregues pelo candidato no ato da
inscrição, ficarão à disposição dos candidatos para serem retirados no
prazo de 30 (trinta) dias da data da homologação do Processo Se-
letivo Simplificado em Diário Oficial da União, após o qual serão
incinerados.

3.13. Isenção de pagamento da taxa:
3.13.1. O candidato que preencher os requisitos estabelecidos

abaixo poderá requerer a isenção do pagamento da taxa de inscrição,
em formulário próprio, contendo: a) indicação do Número de Iden-
tificação Social - NIS, atribuído pelo CadÚnico; e b) declaração de
que atende à condição estabelecida no inciso II do artigo 1º do
Decreto nº 6.593/2008.

3.13.2. Terão direito à isenção todos os candidatos que: a)
estiverem inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do
Governo Federal - CadÚnico, de que trata o Decreto nº 6.135, de 26
de junho de 2007; e b) forem membros de família de baixa renda, nos
termos do Decreto nº 6.135, de 2007.

3.13.3. A Unifesp consultará o órgão gestor do CadÚnico
para verificar a veracidade das informações prestadas pelo candi-
dato.

3.13.4. A declaração falsa sujeitará o candidato às sanções
previstas em lei, aplicando-se, ainda, o disposto no parágrafo único
do art. 10 do Decreto nº 83.936, de 6 de setembro de 1979.

3.13.5. Os documentos de que trata o item 3.13.1. deverão
ser entregues no Departamento de Recursos Humanos do Campus
Reitoria - Capital, 3º andar, sito à Rua Sena Madureira, 1500, Vila
Clementino até o dia 21 de junho de 2013, no horário das 8h00 às
11h00 e das 13h00 às 16h00.

4. DAS PROVAS
4.1. O Processo Seletivo Simplificado será constituído pelas

provas: prova escrita, didática e arguição do memorial, nesta or-
dem.

4.2. Todas as provas terão caráter eliminatório, na forma das
Resoluções do CONSU nºs 78 e 63, desta universidade.

4.3. Da Prova Didática:
4.3.1. A Prova Didática constituir-se-á de uma aula teórica

em nível de graduação, com duração entre 40 a 50 minutos, sobre
tema de escolha do candidato dentre os pontos constantes do ANEXO
I.

4.3.2. A Banca Examinadora, a seu critério e após a ex-
posição da aula, poderá arguir o candidato sobre o tema da aula ou
qualquer outro dentre os pontos constantes do ANEXO I.

4.3.3. A prova didática ocorrerá em sessão pública e será
gravada em meio eletrônico de voz.

4.3.4. Os critérios de avaliação da Prova Didática levarão em
conta: a) elaboração de plano de aula; b) domínio do conteúdo; c)
objetividade e clareza; d) adequação ao nível de graduação; e) ca-
pacidade de comunicação; e f) uso de recursos didáticos.

4.3.5. A prova Didática terá peso de: 30% (trinta por cen-
to).

4.4. Da Prova de Arguição do Memorial:
4.4.1. Consistirá de avaliação e arguição sobre o memorial,

os títulos e os documentos comprobatórios para exercício da docência
do Campus Guarulhos. O julgamento, expresso mediante nota global,
deverá refletir os méritos do candidato como resultado da apreciação
do conjunto da regularidade de suas atividades, com ênfase na pro-
dução acadêmica dos últimos 05 (cinco) anos de suas atividades de
ensino, pesquisa e extensão compreendendo: a) produção científica
e/ou tecnológica (Qualificação de periódicos, Anais, Jornais e Re-
vistas de acordo com Qualis-CAPES das áreas); b) atividade didática
universitária; c) atividade de formação e orientação de discípulos; d)
atividades profissionais que apresentem afinidade com o cargo do
Processo Seletivo Simplificado; e) atividades relacionadas à prestação
de serviços à comunidade; f) diplomas e títulos obtidos em razão de
suas atividades, g) projetos de pesquisa aprovadas em órgãos de
fomento e h) metas, objetivos e perspectiva na carreira.

4.4.2. A prova de Argüição do Memorial terá peso de: 40%
(quarenta por cento).

4.4.3. Haverá gravação em meio eletrônico de voz da prova
de arguição do memorial.

4.5. Da Prova Escrita:
4.5.1. A prova escrita consistirá em uma dissertação sobre

um dos temas do ANEXO I, a ser sorteado no momento da prova. A
prova terá a duração de 04 (quatro) horas e após a realização do
sorteio, não será permitida a consulta prévia da bibliografia. A dis-
sertação deverá ter um número máximo de 10 (dez) páginas trans-
critas a mão em papel almaço, rubricado pelos membros da banca.
Será sorteado um mesmo ponto para todos os candidatos.

4.5.2. Os critérios de avaliação da Prova Escrita levarão em
conta: a) objetividade, b) clareza na apresentação, c) domínio e abran-
gência do conteúdo, fundamentado em referencias teórico-metodo-
lógicos e d) adequação ao nível de graduação

4.5.3. A prova escrita terá peso de 30% (trinta por cento).
4.6. Aferição dos candidatos
4.6.1. As notas deverão variar de zero a dez e no transcurso

do Processo Seletivo Simplificado serão eliminados e, por conse-
quência excluídos de participar das provas subsequentes, os can-
didatos que não obtiverem nota mínima 7,0 (sete) em qualquer uma
das provas por, no mínimo, dois membros da banca.

4.6.2. A nota de cada prova corresponderá à média aritmética
das notas atribuídas pelos examinadores.

4.6.3. A nota final de cada candidato do Processo Seletivo
Simplificado será a média ponderada das notas das provas.

5. REALIZAÇÃO DAS PROVAS:
5.1. O Processo Seletivo Simplificado será realizado, pro-

vavelmente, no mês de julho de 2013, a ser confirmado através de
publicação no Diário Oficial da União e no endereço eletrônico:
www.unifesp.br, devendo ser acompanhado pelo candidato.

5.2. A duração do Processo Seletivo Simplificado dependerá
do número de candidatos inscritos.

5.3. Qualquer alteração da data da realização das provas será
publicada no Diário Oficial da União e no endereço eletrônico:
www.unifesp.br, devendo ser acompanhada pelo candidato.

5.4. São de responsabilidade exclusiva do candidato a iden-
tificação correta da data, local de realização das provas e o seu
comparecimento nos horários determinados.

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

5.6. Não haverá segunda chamada para as provas. O não
comparecimento a quaisquer das provas implicará na eliminação do
candidato.
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