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da Procuradoria Geral do Estado, situada na Rua Maria Paula, 
172 – Bela Vista – São Paulo, fica a defesa intimada do despa-
cho de fls.111, a saber: Documentos em fls. 103/110. Diante da 
autorização de fls. 109/110, oficie-se ao DPME solicitando cópia 
do prontuário médico da indiciada. Cumpra-se. Publique-se.

DR. APARECIDO INÁCIO FERRARI DE MEDEIROS – OAB/
SP 97.365

DR. MOACIR APARECIDO MATHEUS PEREIRA – OAB/
SP 116.800 PROCESSO SS 001.0251.000311/2015 – GDOC 
1000726-34880/2016

Indiciado: L.S.P.
Por ordem do(a) Procurador(a) do Estado Presidente da 

10ª Unidade, da Procuradoria de Procedimentos Disciplinares 
da Procuradoria Geral do Estado, situada na Rua Maria Paula, 
172 – Bela Vista – São Paulo, fica a defesa intimada do despacho 
de fls.111 verso, a saber: Sobrevenha aos autos autorização 
expressa do indiciado para obtenção de copias conforme des-
pacho de fls.62

DRA. MARIA LUIZA MICHELÃO PENASSO – OAB/SP 122.698
DR. JOSÉ FRANCISCO MARTINS – OAB/SP 147.489
DR. MARCO ANTONIO DE SOUZA – OAB/SP 55.799
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN
PROCESSO DETRAN 408891-3/2014 – GDOC 1000726-

726459/2015
Indiciado: D.M.R.
Por ordem do(a) Procurador(a) do Estado Presidente da 10ª 

Unidade, da Procuradoria de Procedimentos Disciplinares da 
Procuradoria Geral do Estado, situada na Rua Maria Paula, 172 
– Bela Vista – São Paulo, fica a defesa intimada do despacho de 
fls.120 verso, a saber: Designo oitiva do indiciado para 31-10-
2016, às 14h. Publique-se.

DRA. MARIA LUIZA MICHELÃO PENASSO – OAB/SP 122.698

 PROCURADORIAS REGIONAIS

 PROCURADORIA REGIONAL DE TAUBATÉ
 Sindicâncias Administrativas Disciplinares
SE 4354/00/2015 – GDOC 1000726-717842/2015
Carta Precatória 093/2016
Sindicado: C. B. P. A.
Por ordem da Procuradora do Estado deprecada, fica a Defe-

sa intimada do despacho de fls. da Carta Precatória 093/2016, a 
saber: Atendendo ao que me foi deprecado, designo o dia 20-10-
2016, às 15h, para audiência de oitiva de Testemunhas de Defe-
sa, a realizar-se na sede da Procuradoria Regional de Taubaté, 
situada na Avenida Independência, 1079, Bairro Independência, 
Taubaté/SP. As Testemunhas de Defesa deverão comparecer à 
audiência independentemente de intimação, conforme art. 287, 
da Lei 10.261/68. Intime-se. Publique-se. Dra. Franssilene dos 
S. Santiago, OAB/SP 265.756, Dr. Tales Cunha Carretero, OAB/
SP 318.833, Dr. Francisco Ruiloba, OAB/SP 195.021, Dr. Marcus 
Vinícius Thomaz Seixas, OAB/SP 228.902, Dra. Tatiana Soares 
de Siqueira, OAB/SP 267.298, Dr. Edmar dos Santos, OAB/SP 
234.264, Dra. Cristiana Marisa Thozzi, OAB/SP 138.189, Dr. José 
Benedito da Silva, OAB/SP 33.296, Dra. Adriana A. Santos Sobral, 
OAB/SP 154.168.

SE 4321/00/2015 – GDOC 1000726-701283/2015
Carta Precatória 094/2016
Sindicado: C. B. P. A.
Por ordem da Procuradora do Estado deprecada, fica a Defe-

sa intimada do despacho de fls. da Carta Precatória 094/2016, a 
saber: Atendendo ao que me foi deprecado, designo o dia 20-10-
2016, às 16h, para audiência de oitiva de Testemunhas de Defe-
sa, a realizar-se na sede da Procuradoria Regional de Taubaté, 
situada na Avenida Independência, 1079, Bairro Independência, 
Taubaté/SP. As Testemunhas de Defesa deverão comparecer à 
audiência independentemente de intimação, conforme art. 287, 
da Lei 10.261/68. Intime-se. Publique-se. Dra. Franssilene dos 
S. Santiago, OAB/SP 265.756, Dr. Tales Cunha Carretero, OAB/
SP 318.833, Dr. Francisco Ruiloba, OAB/SP 195.021, Dr. Marcus 
Vinícius Thomaz Seixas, OAB/SP 228.902, Dra. Tatiana Soares 
de Siqueira, OAB/SP 267.298, Dr. Edmar dos Santos, OAB/SP 
234.264, Dra. Cristiana Marisa Thozzi, OAB/SP 138.189, Dr. José 
Benedito da Silva, OAB/SP 33.296, Dra. Adriana A. Santos Sobral, 
OAB/SP 154.168

 Processos Administrativos Disciplinares
SAP 266/2016 – GDOC 1000726-158973/2016
Carta Precatória 077/2016
Indiciado: J. O. S. J.
Por ordem da Procuradora do Estado deprecada, fica a Defe-

sa intimada do despacho de fls. da Carta Precatória 077/2016, a 
saber: Atendendo ao que me foi deprecado, designo o dia 21-10-
2016, às 9:00 horas, para audiência de oitiva de Testemunha de 
Defesa, a realizar-se na sede da Procuradoria Regional de Tauba-
té, situada na Avenida Independência, 1079, Bairro Independên-
cia, Taubaté/SP. A Testemunha de Defesa deverá comparecer à 
audiência independentemente de intimação, conforme art. 287, 
da Lei 10.261/68. Intime-se. Publique-se. Dra. Caroline Henrique 
de Oliveira, OAB/SP 302.036 e Dra. Bruna Fortuna de Oliveira 
Neves, OAB/SP 353.159.

SAP 409/2010 – GDOC 1000726-299115/2010
Carta Precatória 081/2016
Indiciado: EE V.
Por ordem da Procuradora do Estado deprecada, fica a Defe-

sa intimada do despacho de fls. da Carta Precatória 081/2016, 
a saber: Atendendo ao que me foi deprecado, designo o dia 
21-10-2016, às 9:30 horas, para audiência de oitiva de Teste-
munha da Administração, a realizar-se na sede da Procuradoria 
Regional de Taubaté, situada na Avenida Independência, 1079, 
Bairro Independência, Taubaté/SP. Intime-se. Publique-se. Dr. 
Denis Ramos, OAB/SP 347.412, Dra. Luciana Simone Simonato 
Fernandes, OAB/SP 188.522, Dr. Wille Costa, OAB/SP 224.072 e 
Dr. Wilson Ferreira Barbosa, OAB/SP 151.770

DER 001539/17/DR06/14 – GDOC 1000726-585175/2014
Carta Precatória 067/2016
Indiciados: C.A.S.M, S.E.C, D.C, J.D.Z.
Por ordem da Procuradora do Estado deprecada, fica a Defe-

sa intimada de que foi designado o dia 21-10-2016, às 10h, para 
audiência de interrogatório do Indiciado C. A. S. M, a realizar-se 
na sede da Procuradoria Regional de Taubaté, situada na Ave-
nida Independência, 1079, Bairro Independência, Taubaté/SP. 
Dr. Robson Wenceslau de Oliveira, OAB/SP 243.311, Dr. Cidiney 
Castilho Bueno, OAB/SP 139.520, Dr. Marcos Fernando Andrade, 
OAB/SP 203.802, Dra. Vaneide Lima Sampaio, OAB/SP 377.917, 
Dra. Heloisa Jesus Soares Santos, OAB/SP 371.344 e Dr. Wilson 
Ferreira Barbosa, OAB/SP 151.770.

 UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

 UNIDADES UNIVERSITÁRIAS

 FACULDADE DE CIÊNCIAS 
FARMACÊUTICAS
 Comunicado
Edital FCF/ATAc 012/2016
Edital de Abertura de Processo Seletivo Simplificado e Con-

vocação para as Provas.
A Diretora da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da 

Universidade de São Paulo torna público a todos os interessados 
que, de acordo com o decidido pelo Conselho Técnico Adminis-
trativo, em sessão realizada em 06-10-2016, estarão abertas 
no período de 10 a 19-10-2016, a contar da data da primeira 
publicação deste edital, as inscrições para contratação de docen-
te por prazo determinado, como Professor Contratado, Nível III 
(Professor Doutor), recebendo o salário de R$ 1.835,98, em Jor-
nada de 12 horas semanais de trabalho, junto ao Departamento 
de Farmácia - Área de Assistência Farmacêutica.

novo prazo impreterível de 07 (dias), para que a Nobre Defesa 
Constituída apresente as Alegações Finais, com a observação de 
que foram juntados novos documentos às fls.450/459; 2) Intime-
se a Nobre Defesa Constituída, via DO; 3) Com a chegada das 
razões finais, conclusos para a elaboração do Relatório Final; 
4) Cumpra-se.

DR. VLADIMIR DE MATTOS – OAB/SP 142.849
(Publicado novamente por ter saído com incorreções)
PROCESSO SAP/GS 1501/2010 – GDOC 1000726-

60395/2011
Indiciado: A.F.L. e Outros
Por ordem do(a) Procurador(a) do Estado Presidente da 

2ª Unidade, da Procuradoria de Procedimentos Disciplinares 
da Procuradoria Geral do Estado, situada na Rua Maria Paula, 
172 – Bela Vista – São Paulo, fica a defesa intimada do des-
pacho de fls.810, a saber: 1) Dê-se ciência aos Defensores (fls. 
519, 546, 547 e 548), bem como, a Defensoria Dativa, da prova 
acrescida consistente na certidão de Objeto e Pé do Processo 
0021139.06.2011.8.26.0001 de fls. 807/809, para que, queren-
do, manifeste-se no prazo de sete dias.

DRA. SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA – OAB/SP 219.039
DR. FÁBIO EUSTÁQUIO ZICA – OAB/SP 339.052
DRA. CAROLINE HENRIQUE DE OLIVEIRA – OAB/SP 302.036
DRA. CAMILA GOMES FRAGNAN – OAB/SP 300.236
DRA. GEISELY CAROLINE DA SILVA – OAB/SP 350.101
PROCESSO SAP/GS 1697/2013 – GDOC 1000726-

1396985/2013
Indiciado: M.A.P.
Por ordem do(a) Procurador(a) do Estado Presidente da 4ª 

Unidade, da Procuradoria de Procedimentos Disciplinares da 
Procuradoria Geral do Estado, situada na Rua Maria Paula, 172 
– Bela Vista – São Paulo, fica a defesa intimada do despacho de 
fls.190 verso, a saber: Fls. 175/190 – Dê-se ciência à d. defesa 
acerca da resposta da Secretaria de Estado, devendo a mesma 
manifestar-se em re/ratificação à defesa prévia já apresentada. 
Prazo: 5 (cinco) dias. Após, conclusos para despacho. Publique-
se, adotando-se as cautelas de praxe exigidas.

DRA. TEREZA TARTALIONI DE LIMA – OAB/SP 197.543
DR. PAULO GONÇALVES DE LIMA – OAB/SP 188.152
PROCESSO SAP/GS 607/2015 – GDOC 1000726-

366729/2015
Indiciado: A.F.L.
Por ordem do(a) Procurador(a) do Estado Presidente da 4ª 

Unidade, da Procuradoria de Procedimentos Disciplinares da 
Procuradoria Geral do Estado, situada na Rua Maria Paula, 172 
– Bela Vista – São Paulo, fica a defesa intimada do despacho 
de fls.237 verso, a saber: Providencie a r. defesa, no prazo de 
5 (cinco) dias o instrumento particular de mandato relativo ao 
advogado Dr. Carlos Eduardo de Godoy Peretti, OAB 266.583. 
Publique-se o presente despacho, adotando-se as cautelas de 
praxe.

DR. CARLOS EDUARDO DE GODOY PERETTI – OAB/SP 
266.583

PROCESSO SAP/GS 1796/2013 – GDOC 1000726-
36518/2014

Indiciado: L.A.B. e A.P.R.
Por ordem do(a) Procurador(a) do Estado Presidente da 

3ª Unidade, da Procuradoria de Procedimentos Disciplinares 
da Procuradoria Geral do Estado, situada na Rua Maria Paula, 
172 – Bela Vista – São Paulo, fica a defesa intimada do despa-
cho de fls.126, a saber: 1) Recebo a Defesa Prévia do acusado 
Luciano às fls. 119/123, e os documentos de fls. 124/125, sem 
testemunhas arroladas, com a observação de que, conforme 
despachado na Certidão de fls. 118, foi concedido novo prazo 
para entrega da peça defensiva; 2) Recebo a Defesa Prévia 
relativa ao acusado Antônio às fls. 106/110, e os documentos de 
fls. 111/117, com 02 (duas) testemunhas arroladas; 3) As preli-
minares de ambos os acusados são rebatidas da seguinte forma: 
4) No tocante as preliminares de prescrição e nulidade, não 
prosperam, a uma porque este expediente trata-se de Processo 
Administrativo Disciplinar e não de Sindicância, e, por outra, os 
prazos mencionados pela Nobre Defensora (artigo 277, caput, 
do Estatuto do Servidor) são, na realidade, impróprios, ou seja, 
não acarretam, de forma alguma, consequências processuais, 
tampouco extinguem a punibilidade do agente, muito menos 
nulificam o expediente disciplinar (Pareceres PA nº s 230/02, 
67/05 e 83/05, e RMS 31.798/PE, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª 
Turma do STJ, julgado 15-08-2013, publicado 12-09-2013); 5) 
Indefiro o pleito preliminar de absolvição sumária, uma vez 
que o expediente, em rigor, não está suficientemente maduro 
para tal decisão, aliás, muito pelo contrário; dessa maneira, em 
homenagem aos Princípios da Ampla Defesa, do Contraditório e 
da Busca da Verdade Real, o mérito da causa, e a eventual dosi-
metria da pena, serão apreciados, após a oferta das Alegações 
Finais, quando da elaboração do Relatório Final. 6) Portanto, 
diante do esposado, rejeito as matérias preliminares; 7) Designo 
audiência de instrução, para as oitivas das testemunhas de 
Defesa do acusado Antônio, o dia 06-03-2018, às 12h, na sede 
desta Procuradoria de Procedimentos Disciplinares; 8) Intimem-
se as referidas testemunhas, oportunamente, na forma da lei; 9) 
Intime-se a Nobre Defesa Constituída, via DO; 10) Cumpra-se.

DR. ADILSON SULI YAGUINUMA – OAB/SP 180.539
DR. ALEXANDRE ALVES DE GODOY – OAB/SP 157.322
DRA. NELCI MARISCAL YAGUINUMA – OAB/SP 337.159
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
PROCESSO SE 2815/2011 – GDOC 1000726-988849/2011
Indiciado: E.T.M.S.
Por ordem do(a) Procurador(a) do Estado Presidente da 

7ª Unidade, da Procuradoria de Procedimentos Disciplinares 
da Procuradoria Geral do Estado, situada na Rua Maria Paula, 
172 – Bela Vista – São Paulo, fica a defesa intimada do des-
pacho de fls.569, a saber: Em cumprimento a determinação 
judicial juntada aos autos as fls.547/551, e considerando que 
o Processo Administrativo Disciplinar foi instaurado anterior-
mente a referida decisão, suspendo o andamento do feito até 
decisão final proferida nos autos de Processo Judicial 1027592-
81.2016.8.26.0053, em curso na 5ª Vara da Fazenda Pública do 
Estado de São Paulo. Em consequência, o curso do prazo pres-
cricional obedecerá o disposto no artigo 261, parágrafo quarto, 
“1” da Lei 10.261/68. Intime-se a Defesa do presente despacho.

DRA. CHRISTIANE TORTURELLO – OAB/SP 176.823
SECRETARIA DA SAÚDE
PROCESSO SS 001.0139.000425/2012 – GDOC 1000726-

529173/2012
Indiciado: W.F.A.B.
Por ordem do(a) Procurador(a) do Estado Presidente da 

11ª Unidade, da Procuradoria de Procedimentos Disciplinares 
da Procuradoria Geral do Estado, situada na Rua Maria Paula, 
172 – Bela Vista – São Paulo, fica a defesa intimada do des-
pacho de fls.35, a saber: 1) Recebo a defesa prévia ofertada 
às fls. 28/29 e acolho o rol de testemunhas, a ela acostado. 
2) Recebo a Procuração, carreada aos autos as fl. 31, bem 
como, o substabelecimento a ela acostado. 3) Defiro pedido da 
defesa, para que o acusado seja submetido a perícia médica 
no IMESC. Acoste-se ao oficio a ser expedido, cópia da Portaria 
Instauradora e do interrogatório. Oficie-se. 4) Para a oitiva das 
testemunhas arroladas pela d. defesa, designo o dia 13-03-2017, 
às 13h30. Consigno por oportuno, que as testemunhas arroladas 
pela defesa, deverão comparecer a audiência acima designada, 
independentemente de intimação. 5) Publique-se. Intime-se.

DR. APARECIDO INÁCIO FERRARI DE MEDEIROS – OAB/
SP 97.365

DR. MOACIR APARECIDO MATHEUS PEREIRA – OAB/SP 
116.800

PROCESSO SS 001.0142.000935/2013 – GDOC 1000726-
1245455/2015

Indiciado: R.G.A.
Por ordem do(a) Procurador(a) do Estado Presidente da 

10ª Unidade, da Procuradoria de Procedimentos Disciplinares 

6.4. Barroco.
6.5. Arcadismo.
6.6. Romantismo.
6.7. Realismo / Naturalismo.
6.8. Parnasianismo.
6.9. Simbolismo.
6.9. Modernismo.
6.10. Pós-Modernismo.
LÍNGUA INGLESA
1. Compreensão geral do sentido e do propósito do texto, 

bem como características do seu gênero textual.
2. Compreensão de ideias específicas expressas em frases 

e parágrafos e a relação entre frases e parágrafos distintos 
no texto.

3. Localização de informações específicas em um ou mais 
trechos do texto.

4. Identificação de marcadores textuais, tais como conjun-
ções, advérbios, preposições etc. e sua função precípua no texto 
em análise.

5. Compreensão do significado de itens lexicais funda-
mentais para a correta interpretação do texto seja por meio de 
substituição (sinonímia), equivalência entre inglês e português, 
ou explicitação da carga semântica da palavra ou expressão.

6. Localização da referência textual específica de elementos, 
tais como pronomes, advérbios, entre outros, sempre em função 
de sua relevância para a compreensão das ideias expressas 
no texto.

7. Compreensão da função de elementos linguísticos espe-
cíficos, tais como “modal verbs”, por exemplo, na produção de 
sentido no contexto em que são utilizados.

Observação importante: não serão propostas questões que 
exijam o domínio de terminologia gramatical.

REDAÇÃO
Na prova de redação, espera-se que o candidato produza 

uma dissertação em prosa na norma-padrão da língua portugue-
sa, a partir da leitura de textos auxiliares, que servem como um 
referencial para ampliar os argumentos produzidos pelo próprio 
candidato. Ele deverá demonstrar domínio dos mecanismos 
de coesão e coerência textual, considerando a importância de 
apresentar um texto bem articulado.

A prova de redação será corrigida conforme os critérios 
a seguir:

A) Tema: considera-se se o texto do candidato atende ao 
tema proposto. A fuga completa ao tema proposto é motivo 
suficiente para que a redação não seja corrigida em qualquer 
outro de seus aspectos, recebendo nota 0 (zero) total.

B) Estrutura (gênero / tipo de texto e coerência): conside-
ram-se aqui, conjuntamente, os aspectos referentes ao gênero / 
tipo de texto proposto e à coerência das ideias. A fuga completa 
ao gênero / tipo de texto é motivo suficiente para que a redação 
não seja corrigida em qualquer outro de seus aspectos, receben-
do nota 0 (zero) total. Avalia-se aqui como o candidato sustenta 
sua tese em termos argumentativos e como esta argumentação 
está organizada, considerando-se a macroestrutura do texto 
dissertativo (introdução, desenvolvimento e conclusão). No 
gênero / tipo de texto, avalia-se também o tipo de interlocução 
construída: por se tratar de uma dissertação, deve-se prezar pela 
objetividade, sendo assim, o uso de primeira pessoa do singular 
e de segunda pessoa (singular e plural) poderá ser penalizado. 
Será considerada aspecto negativo a referência direta à situação 
imediata de produção textual (ex.: como afirma o autor do 
primeiro texto / da coletânea / do texto I; como solicitado nesta 
prova / proposta de redação). Na coerência, será observada, 
além da pertinência dos argumentos mobilizados para a defesa 
do ponto de vista, a capacidade do candidato de encadear as 
ideias de forma lógica e coerente (progressão textual). Serão 
consideradas aspectos negativos a presença de contradições 
entre as ideias, a falta de partes da macroestrutura dissertativa, 
a falta de desenvolvimento das ideias ou a presença de conclu-
sões não decorrentes do que foi previamente exposto.

C) Expressão (coesão e modalidade): consideram--se nesse 
item os aspectos referentes à coesão textual e ao domínio da 
norma-padrão da língua portuguesa. Na coesão, avalia-se a 
utilização dos recursos coesivos da língua (anáforas, catáforas, 
repetições, substituições, conjunções etc.) de modo a tornar a 
relação entre frases e períodos e entre os parágrafos do texto 
mais clara e precisa. Serão considerados aspectos negativos as 
quebras entre frases ou parágrafos e o emprego inadequado de 
recursos coesivos. Na modalidade, serão examinados os aspec-
tos gramaticais como ortografia, morfologia, sintaxe e pontua-
ção, bem como a escolha lexical (precisão vocabular) e o grau de 
formalidade / informalidade expressa em palavras e expressões.

Será atribuída nota zero à redação que:
a) fugir ao tema e / ou gênero propostos;
b) apresentar nome, rubrica, assinatura, sinal, iniciais ou 

marcas que permitam a identificação do candidato;
c) estiver em branco;
d) apresentar textos sob forma não articulada verbalmente 

(apenas com desenhos, números e / ou palavras soltas);
e) for escrita em outra língua que não a portuguesa;
f) apresentar letra ilegível e / ou incompreensível;
g) apresentar o texto definitivo fora do espaço reservado 

para tal;
h) apresentar 7 (sete) linhas ou menos (sem contar o título);
i) for composta integralmente por cópia de trechos da cole-

tânea ou de quaisquer outras partes da prova.
Observações importantes
* Cada redação é avaliada por dois examinadores inde-

pendentes e, quando há discrepância na atribuição das notas, 
o texto é reavaliado por um terceiro examinador independente. 
Quando a discrepância permanece, a prova é avaliada pelos 
coordenadores da banca.

* O espaço para rascunho no caderno de questões é de 
preenchimento facultativo. Em hipótese alguma, o rascunho 
elaborado pelo candidato será considerado na correção da prova 
de redação pela Banca Examinadora.

* Em hipótese alguma o título da redação será considerado 
na avaliação do texto. Ainda que o título contenha elementos 
relacionados à abordagem temática, a nota do critério que 
avalia o tema só será atribuída a partir do que estiver escrito 
no corpo do texto.

* Textos curtos, com apenas 15 linhas ou menos, poderão 
ser penalizados no critério que avalia a expressão.

* Textos que apresentarem trechos autorais em meio a tre-
chos de cópia poderão ser penalizados. As propostas de redação 
da Fundação Vunesp geralmente apresentam uma coletânea de 
textos motivadores que servem como ponto de partida para a 
reflexão sobre o tema que deverá ser abordado. Esses textos 
não devem ser copiados de forma parcial ou integral. A cópia 
dos textos motivadores ou de qualquer outra parte da prova 
pode implicar zero total ou diminuir drasticamente a nota final 
do candidato.

 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

 ÁREA DE CONSULTORIA GERAL

 PROCURADORIA DE PROCEDIMENTOS 
DISCIPLINARES
 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
PROCESSO SAP/GS 1692/2013 – GDOC 1000726-

1397190/2013
Indiciado: J.R.O.
Por ordem do(a) Procurador(a) do Estado Presidente da 3ª 

Unidade, da Procuradoria de Procedimentos Disciplinares da 
Procuradoria Geral do Estado, situada na Rua Maria Paula, 172 
– Bela Vista – São Paulo, fica a defesa intimada do despacho de 
fls.460, a saber: 1) Tendo em vista a Certidão de fls.449, concedo 

23.4. Democratização (1945-1964).
23.4.1. Nacionalismo ou desenvolvimentismo.
23.4.2. Política de massas e crises institucionais.
23.5. O golpe de 1964 e o Governo Militar.
23.5.1. Reorganização política, repressão e censura.
23.5.2. Política e participação nos anos 1960: resistência e 

renovação cultural.
23.5.3. Faces e fases do regime militar.
23.5.4. Do “milagre” econômico à alta inflacionária; do 

liberalismo à estatização.
23.6. Abertura política e redemocratização.
23.6.1. As incertezas da “Nova República”.
23.6.2. Estabilidade e tensão na ordem democrática.
23.7. O Brasil e o mundo nas primeiras décadas do século XXI.
GEOGRAFIA
1. A regionalização do espaço mundial
1.1. Os sistemas socioeconômicos e a divisão territorial do 

trabalho. Os espaços supranacionais, países e regiões geográfi-
cas (suas organizações geopolíticas, geoeconômicas e culturais).

1.2. As diferenças geográficas da produção do espaço mun-
dial e a divisão territorial do trabalho.

1.3. Os mecanismos de dependência e dominação em nível 
internacional, nacional e regional.

1.4. A distribuição territorial das atividades econômicas e a 
importância dos processos de industrialização, de urbanização / 
metropolização, de transformação da produção agropecuária e 
das fontes de energia.

1.5. Os organismos financeiros, o comércio internacional e 
regional e a concentração espacial da riqueza.

2. A regionalização do espaço brasileiro
2.1. O processo de transformação recente, a valorização 

econômico-social do espaço brasileiro e a divisão territorial 
do trabalho; as regiões brasileiras; o Estado e o planejamento 
territorial.

2.2. As diferenças geográficas do processo recente de 
produção do espaço brasileiro e os mecanismos de dependência 
e dominação em nível internacional, nacional, regional e local.

2.3. A distribuição territorial das atividades econômicas e a 
importância dos processos de industrialização, de urbanização 
/ metropolização, de transformação da produção agropecuária 
e da estrutura agrária; o desenvolvimento da circulação e das 
fontes de energia.

2.4. A análise geográfica da população brasileira: estrutura, 
movimentos migratórios, condições de vida e de trabalho nas 
regiões metropolitanas, urbanas e agropastoris e os movimentos 
sociais urbanos e rurais.

2.5. A relação entre produção e consumo: o comércio inter-
no e externo e a concentração espacial da riqueza.

3. Os grandes domínios geoecológicos
3.1. Gênese, evolução, transformação; características físicas 

e biológicas; o aproveitamento dos recursos.
3.2. O espaço terrestre global e brasileiro, em particular: 

configuração e diferenças naturais.
3.3. As grandes unidades geológicas e geomorfológicas 

do globo e do Brasil: caracterização geral e aproveitamento 
econômico.

3.4. A dinâmica climática e a distribuição climatobotânica 
no mundo e no Brasil.

3.5. A dinâmica da água na superfície da Terra.
3.6. A especificidade dos ambientes tropicais do globo 

terrestre: unidade e diversidade.
3.7. O meio ambiente no Brasil e os domínios geo-

ecológicos.
4. A questão ambiental: conservação, preservação e degra-

dação
4.1. A degradação da natureza e suas relações com os 

principais processos de produção do espaço.
4.2. A questão ambiental no Brasil e as políticas governa-

mentais.
4.3. A poluição nas grandes metrópoles do Brasil e do 

mundo.
4.4. Os processos naturais e antropogênicos de erosão e de 

desertificação; a devastação da vegetação natural e da fauna.
4.5. A poluição das águas continentais e marinhas.
4.6. As mudanças climáticas, o efeito estufa e as consequ-

ências nas atividades humanas.
4.7. Os agrotóxicos e a poluição dos solos e dos alimentos.
5. Cartografia
5.1. A cartografia como disciplina auxiliar da Geografia, 

subsidiando a observação, análise, correlação e interpretação 
dos fenômenos geográficos.

5.2. A cartografia como instrumento de compreensão do elo 
existente entre natureza e sociedade.

5.3. A cartografia como recurso para a compreensão 
espacial dos fenômenos geográficos da superfície terrestre, em 
diferentes escalas de representação: local, regional e mundial.

5.4. Tratamento da informação e representação dos fenô-
menos físicos, sociais, econômicos, geopolíticos etc, permitindo a 
visualização espacial dos fenômenos e suas possíveis correlação 
e interpretação.

LÍNGUA PORTUGUESA
1. Língua falada e língua escrita
1.1. Distinção entre variedades do português (fatores situa-

cionais, sociais, históricos e geográficos).
1.2. Norma ortográfica.
2. Morfossintaxe
2.1. Classes de palavras (substantivo, artigo, adjetivo, 

numeral, pronome, verbo, advérbio, conjunção, preposição e 
interjeição).

2.2. Processos de formação de palavras.
2.2. Flexão nominal.
2.3. Flexão verbal (expressão de tempo, modo, aspecto e 

voz; correlação de tempos e modos).
2.4. Concordância nominal e verbal.
2.5. Regência nominal e verbal.
3. Processos sintático-semânticos
3.1. Conectivos: função sintática e valores lógico-semân-

ticos.
3.2. Coordenação e subordinação.
3.3. Reorganização de orações e períodos.
3.4. Figuras de linguagem.
4. Compreensão, interpretação e produção de texto
4.1. Níveis de significação do texto: significação explícita e 

significação implícita, denotação e conotação (sentido literal e 
sentido figurado).

4.2. Estratégias de articulação do texto: mecanismos de 
coesão (coesão lexical, referencial e articulação de enunciados 
de qualquer extensão) e coerência.

4.3. Organização do texto: dissertação, narração e descrição.
4.4. Citação de discursos: discurso direto, discurso indireto 

e discurso indireto livre.
4.5. Relação entre textos.
4.6. Relação do texto com seu contexto histórico e social.
4.7. Intertextualidade.
5. Literatura brasileira
5.1. “Literatura” de informação / “Literatura” dos jesuítas.
5.2. Barroco.
5.3. Arcadismo.
5.4. Romantismo.
5.5. Realismo / Naturalismo.
5.6. Parnasianismo.
5.7. Simbolismo.
5.8. Pré-Modernismo.
5.9. Modernismo.
5.10. Pós-Modernismo.
6. Literatura portuguesa
6.1. Trovadorismo.
6.2. Humanismo.
6.3. Classicismo.
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Se tiver vínculo, apresentar uma declaração com informa-
ções a respeito.

OBS. Os documentos não devem ser encadernados.
IV – LOCAL DE ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO
a) Protocolar na Seção Técnica de Comunicação da FEIS - 

UNESP – CÂMPUS DE ILHA  SOLTEIRA.
Horário: das 9h às 12h e das 14h às 16h
Data Limite para entrega: Até as 16h de 31/10/2016.
b) Para os candidatos residentes fora de Ilha Solteira, 

poderão enviar a documentação através dos Correios (exclusi-
vamente por SEDEX) para:

UNESP – CÂMPUS DE ILHA SOLTEIRA
SEÇÃO TÉCNICA DE PÓS-GRADUAÇÃO
PROCESSO SELETIVO PPGEC
AVENIDA BRASIL CENTRO, Nº 56
CEP: 15.385-000 – ILHA SOLTEIRA-SP.
OBSERVAÇÃO: Será considerada como data limite da 

postagem 31/10/2016. As inscrições cujos documentos forem 
postados após essa data estarão automaticamente indeferidas.

V – DA SELEÇÃO DE CANDIDATOS
A seleção dos candidatos seguirá os critérios definidos 

através da Instrução Normativa n° 12 do Programa de Pós-
graduação em Engenharia Civil:

a) Análise de curriculum - Período: 07 a 11/11/2016
b) Divulgação dos alunos Convocados para a Prova (somen-

te pelo site): 16/11/2016
c) Prova (de caráter eliminatório, nota mínima 5,0 (CINCO), 

que consistirá de uma questão de tradução de texto técnico 
em inglês da área de interesse (Estruturas ou Recursos hídri-
cos), além de questões específicas sobre conteúdo que estará 
disponível no site: http://www.feis.unesp.br/#!/departamentos/
engenharia-civil/pos-graduacao/processo-seletivo/bibliografia-
recomendada/

DATA: 26/11/2016 (Sábado) – Horário: 8h às 12h – Local: 
Departamento de Engenharia Civil

d) Entrevista com os candidatos (de caráter eliminatório) 
- 26/11/2016 (Sábado) – Horário: 14h às 16h – Local: Departa-
mento de Engenharia Civil

e) Resultado Final do processo seletivo e da classificação de 
bolsas: 02/12/2016 (será disponibilizado no site).

f) Recurso: 05 e 06/12/2016 – deverá ser protocolado na 
Seção Técnica de Comunicações (mesmo local informado no 
item IV, da entrega da documentação).

g) Resultado do recurso: 16/12/2016 (disponibilizado via 
e-mail ao candidato)

VI - MATRÍCULA - ON LINE
Período: 06 a 09/02/2017
A matrícula é obrigatória e online através do link: https://

sistemas.unesp.br/sentinela/login.open.action, clicando no menu 
do lado esquerdo “Recuperar Senha”.

Todos os candidatos aprovados deverão apresentar na 
Seção Técnica de Pós-Graduação os documentos abaixo até 
10/03/2017.

Cópia da Certidão de Nascimento ou Casamento;
Cópia dos documentos pessoais: RG, CPF, Título Eleitoral 

e Reservista;
Aceite de Orientação (Modelo)
VII – DISPOSIÇÕES FINAIS:
1. Efetuada a inscrição, o candidato deverá acompa-

nhar o andamento através do link: https://sistemas.
unesp.br /posgraduacao/pub l i co / insc r i cao.pr inc ipa l .
action?unidade=5&tipo=REGULAR, clicando no menu do lado 
esquerdo “Login”. Somente poderá participar do processo sele-
tivo o candidato cuja inscrição foi deferida.

2. O candidato, no momento da inscrição, concorda total-
mente com os termos desse edital.

3. Não haverá isenção ou devolução do valor da taxa de 
inscrição, seja qual for o motivo alegado.

4. A Faculdade de Engenharia - UNESP - Campus de Ilha Sol-
teira não se responsabiliza por solicitação de inscrição não rece-
bida por motivos de ordem técnica dos computadores, falhas 
de comunicação, bem como outros fatores que impossibilitem a 
transferência de dados. O descumprimento das instruções para 
inscrição via internet implicará a não efetivação da inscrição.

5. O candidato que não possuir diploma ou documento 
equivalente de conclusão de curso de nível superior poderá se 
inscrever condicionalmente, desde que apresente documento 
da Instituição de Ensino atestando que poderá concluí-lo antes 
da data fixada para a matrícula ou que atenda o artigo 12 do 
Regimento Geral da Pós-Graduação da UNESP.

5. O eventual contato anterior com professor do corpo 
docente não garante vaga como aluno regular do programa 
nem define uma relação de orientação reconhecida legalmente.

6. Os candidatos não aprovados poderão retirar a docu-
mentação entregue na Seção de Pós-graduação até o dia 
31/01/2017. Após a referida data, os mesmos serão incinerados.

VIII - OUTRAS INFORMAÇÕES:
Seção Técnica de Pós-Graduação da Faculdade de Engenha-

ria - UNESP - Campus de Ilha Solteira pelo telefone (18) 3743-
1077 ou 3743-1902 ou e-mail stpg@adm.feis.unesp.br.

Site do programa: http://www.feis.unesp.br/#!/departamen-
tos/engenharia-civil/pos-graduacao/home/

 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

 COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
 Ato do Diretor Técnico do Departamento, 
de 7-10-2016
A Defensoria Pública do Estado de São Paulo torna público 

a lista de aprovados definitiva da prova do CONCURSO PÚBLICO 
EMERGENCIAL DE ESTAGIÁRIOS DE DIREITO - UNIDADE NOSSA 
SENHORA DO Ó, aplicada no dia 23-10-2016, após análise dos 
recursos interpostos.

CLASSIFICAÇÃO NOME RG SITUAÇÃO SEMESTRE

1 Beatriz Helena de Morais Ribeiro 49.206.667-X APROVADO 9º
2 Daiany Carla Sá De Oliveira Costa 47.018.681-1 APROVADO 9º
3 Gizelda de Lima 28.991.621-5 APROVADO 9º
4 Franciane de Sousa Pereira 29.348.472-7 APROVADO 9º

2- já participou do PAE como voluntário;
3- tenha maior número de créditos; e
4- recebe bolsa da CAPES, CNPq ou FAPESP.
IV. Do auxílio financeiro
1. A Etapa de Estágio Supervisionado em Docência poderá 

contar com auxílio financeiro mensal destinado aos alunos de 
pós-graduação selecionados entre os inscritos, sendo que cada 
Unidade de Ensino é contemplada com certo número de cotas 
definido pelo Presidente da Comissão Central do PAE, ouvida a 
referida Comissão.

1.1 O valor atual do auxílio é R$661,21.
V. Da seleção de voluntários PAE
1. Serão aceitos todos os candidatos indicados pelo Profes-

sor responsável pela escolaridade da disciplina de graduação.
VI. Da supervisão
1. A supervisão do plano de trabalho ficará a cargo do 

Professor responsável pela disciplina de graduação.
2. A função de supervisor será desvinculada da de orienta-

dor do estudante, não sendo vedada à coincidência.
3. Caberá ao supervisor orientar e acompanhar as ativida-

des desenvolvidas pelo aluno no estágio.
VII. Da avaliação
1. É obrigatório, e da responsabilidade do bolsista ou esta-

giário, a entrega, no dia 20 de cada mês, da folha de frequência 
assinada pelo aluno e seu supervisor.

2. Ao término das atividades, o estagiário, bolsista ou não, 
e seu respectivo supervisor, deverão encaminhar relatório deta-
lhado de todas as atividades realizadas no decorrer do estágio 
(formulários à disposição no site da FMVZ, caminho: Ensino, 
Pós-Graduação, PAE), os quais serão avaliados pela Comissão 
Coordenadora do PAE.

3. A conclusão do Estágio Supervisionado em Docência, com 
aproveitamento, dará ao aluno o direito de receber um certifica-
do de participação no PAE, quando da primeira participação. As 
demais serão comprovadas por meio de declaração.

4. Se o aluno for reprovado não terá direito ao certificado 
do PAE. Caso seja bolsista CAPES, terá que repetir a atividade, 
sem remuneração, para cumprir as exigências dessa Agência.

Outras informações poderão ser obtidas no Serviço de Pós-
Graduação da FMVZ/USP, telefones: 3091-1350/1351/1357/1361, 
e-mail: paefmvz@usp.br.

 UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA

 UNIDADES UNIVERSITÁRIAS

 CAMPUS DE ILHA SOLTEIRA
 Faculdade de Engenharia
 PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA 

CIVIL – ILHA SOLTEIRA
Comunicado
Processo Seletivo do Programa de Pós-Graduação em 

Engenharia Civil
1º semestre de 2017
INSCRIÇÕES
A Faculdade de Engenharia de Ilha Solteira – UNESP torna 

público que, no período de 10/10/2016 a 31/10/2016, estarão 
abertas as inscrições para o Processo Seletivo de candidatos 
a aluno regular, no curso de Mestrado do Programa de Pós-
Graduação em Engenharia Civil, para ingresso no 1º semestre 
de 2017, nos termos deste Edital.

I – DO NÚMERO DE VAGAS
Mestrado: até 10 (dez) vagas
1. Área de conhecimento: ESTRUTURAS
Linhas de pesquisa:
1.1. Sistemas estruturais e construtivos.
1.2. Materiais de construção civil.
2. Área de conhecimento: RECURSOS HÍDRICOS E TECNO-

LOGIAS AMBIENTAIS
Linhas de pesquisa:
2.1. Avaliação, preservação e quantificação de recursos 

hídricos.
2.2. Tecnologias de tratamento de águas e águas residu-

árias.
II – DAS INSCRICÕES
1. Período de inscrição: 10/10/2016 a 31/10/2016.
2. As inscrições devem obedecer ao seguinte processo:
2.1 Preencher a INSCRIÇÃO ONLINE
OBS:- Não é necessária a indicação do orientador no ato 

da Inscrição.
- Fazer inscrição em apenas uma Área de Conhecimento/

Linha de Pesquisa.
2.2 Recolhimento da Taxa de inscrição no valor de R$ 62,00 

(sessenta e dois reais) conforme abaixo:
a) Pessoalmente na Seção Técnica de Finanças, no horário 

das 10h às 12h e das 14h  às  16h; ou
b) Depósito Bancário, Transferência ou DOC em nome de:
UNESP – ILHA SOLTEIRA – FE
CNPJ – 48031918/0015-20
Banco do Brasil
Banco nº 001, Agência 6940-X, Conta-Corrente nº 7.538-8
OBS.: Não será aceito Comprovante de entrega de Envelope 

emitido em caixa  eletrônico
2.3 Encaminhamento dos documentos relacionados abaixo 

ate 31/10/2016.
III – DOCUMENTOS EXIGIDOS
Além de efetuar a inscrição on-line, o candidato, obriga-

toriamente, deverá encaminhar a documentação abaixo na 
seguinte ordem:

Uma foto 3x4 recente;
Cópia da Ficha de Inscrição (emitido pelo sistema após a 

inscrição online);
Comprovante do pagamento (original) da taxa de inscrição.
Cópia Autenticada do Diploma de Graduação ou documento 

equivalente;
Cópia do Histórico Escolar da Graduação;
Curriculum Vitae na Plataforma Lattes (impresso) - cadas-

trar no site do CNPq (http://lattes.cnpq.br);
Projeto de Pesquisa proposto para o curso, relacionado à 

Linha de Pesquisa da área indicada pelo candidato, contendo 
o título, nome do candidato e um resumo de no máximo 300 
palavras.

IV - atividades profissionais;
V - diplomas e dignidades universitárias.
6.4 A nota de cada prova variará de 0 (zero) a 10 (dez), com 

a aproximação de uma casa decimal.
6.5 Cada prova será avaliada pelos membros da Comissão 

Examinadora individualmente. Cada candidato terá de cada 
examinador uma nota final, que será a média aritmética das 
notas de cada uma das provas.

6.5 Serão considerados habilitados os candidatos que 
alcançarem da maioria dos examinadores nota final mínima 7 
(sete). A classificação dos candidatos será feita por examinador 
segundo as notas por ele conferidas.

7. Os candidatos deverão comparecer no dia 24-10-2016 
(segunda-feira), às 9:00 horas, na Sala 106, 1º andar da FCF/USP, 
sito à Avenida Professor Lineu Prestes, 580 Bloco 13 A, Cidade 
Universitária "Armando de Salles Oliveira", para conhecimento 
do cronograma e início das provas.

§ único - O não comparecimento implicará, automaticamen-
te, a desistência do candidato.

8. O resultado do processo seletivo será homologado pelo 
Conselho Técnico-Administrativo (CTA) da Faculdade de Ciências 
Farmacêuticas da Universitária.

8.1 A contratação será por prazo determinado e vigorará a 
partir da data do exercício e até 31-12-2017, nos termos estabe-
lecidos na Resolução no 5.872, publicada no D.O. de 29/9/2010, 
alterada pela Resolução no 6.060/2012, publicada no D.O. de 
28-02-2012, com possibilidade de prorrogações, desde que a 
soma dos períodos não ultrapasse o prazo de dois anos.

9. O docente contratado por prazo determinado ficará sub-
metido ao Estatuto dos Servidores da Universidade de São Paulo, 
e vinculados ao Regime Geral da Previdência Social - RGPS.

10. São condições de admissão:
- Estar apto no exame médico pré-admissional realizado 

pela USP.
- Ser autorizada a acumulação, caso o candidato exerça 

outro cargo, emprego ou função pública.
11. Mais informações, bem como as normas pertinentes ao 

processo seletivo, encontram-se à disposição dos interessados 
na Assistência Acadêmica da Faculdade de Ciências Farmacêuti-
cas da Universidade de São Paulo.

 FACULDADE DE MEDICINA VETERINÁRIA E 
ZOOTECNIA
 Comunicado
Edital FMVZ/PAE 12/2016.
Inscrição para o Programa de Aperfeiçoamento de Ensino 

(PAE) para o 1º semestre de 2017.
A Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Uni-

versidade de São Paulo comunica que, nos termos da Portaria 
GR-3588 de 10-05-2005, modificada pelas Portarias GR-4391, 
de 03-09-2009, e GR-4601, de 19-11-2009, estarão abertas, 
no período de 10-10-2016 a 20-11-2016, exclusivamente no 
Sistema Janus, inscrições para o Programa de Aperfeiçoamento 
de Ensino (PAE) referente ao 2º semestre de 2016.

I. Das normas
1. O PAE é composto de duas etapas:
1.1. Preparação Pedagógica
1.2. Estágio Supervisionado em Docência
2. Apenas o estudante que cumprir as duas etapas, e for 

aprovado em ambas, terá direito ao Certificado do PAE e à atri-
buição dos créditos a serem cadastrados na sua Ficha de Aluno 
Janus, conforme os critérios estabelecidos nas Normas de cada 
Programa de Pós-Graduação.

3. A atribuição de créditos por essa atividade será concedida 
uma única vez, independentemente do número de participações 
do aluno.

4. O PAE é opcional para os estudantes de pós-graduação 
da USP, exceto para os bolsistas CAPES, cujo Termo de Conces-
são de Bolsas torna o PAE obrigatório para esses alunos.

5. O estágio terá duração de 5 (cinco) meses, a partir de 
1 de fevereiro de 2017, com seis horas de dedicação semanal.

6. Conforme Artigo 1º, § 3º da Portaria GR - 3491 de 
03-09-2009, a Preparação Pedagógica deverá ser realizada ante-
riormente ao Estágio Supervisionado em Docência, não sendo 
permitida a realização das duas etapas no mesmo semestre.

II. Das inscrições
1. Poderão se candidatar para participar da Etapa de 

Estágio Supervisionado em Docência do PAE, os alunos de pós-
graduação da USP regularmente matriculados em curso de mes-
trado ou doutorado, com as seguintes condições: a) não estejam 
em situação de trancamento ou licença maternidade, b) com 
data limite para depósito posterior a 30-06-2017, c) comprovem 
já terem realizado a Etapa de Preparação Pedagógica (o aluno 
que esteja cursando a Preparação Pedagógica no 2º semestre de 
2016 poderá se inscrever, porém caso seja reprovado terá sua 
participação cancelada).

2. Poderão se inscrever alunos de pós-graduação de 
Unidades diferentes daquelas onde a disciplina de graduação 
é ministrada (os créditos correspondentes às atividades do 
pós-graduando serão computados na Unidade em que o aluno 
estiver matriculado).

3. O aluno de mestrado ou doutorado somente poderá se 
inscrever para realizar a Etapa de Estagio Supervisionado em 
Docência em uma única disciplina por semestre.

4. As Disciplinas serão divulgadas por e-mail aos alunos e às 
secretarias dos Programas de Pós-Graduação.

5. A inscrição será feita via Sistema Janus no seguinte 
caminho: PAE \> Inscrição \> 1º semestre de 2017 \> Adicionar/
Alterar

6. A participação no PAE não conferirá qualquer vínculo 
empregatício com a Universidade de São Paulo.

7. A integração no PAE se fará pelo prazo de 5 (cinco) 
meses, iniciando-se em 01-02-2017.

8. As atividades desenvolvidas pelo estagiário não poderão 
exceder 6 (seis) horas semanais e deverão ser compatíveis com 
suas atividades regulares na pós-graduação.

9. Será permitido ao aluno PAE ministrar aulas, a critério 
do supervisor, em número de horas correspondentes a não mais 
que 10% da carga horária total da disciplina. É permitido ao 
estagiário, sob a supervisão do docente responsável, participar 
de seminários, experimentos de laboratório, estudos dirigidos e 
discussão de tópicos em pequenos grupos, bem como organizar 
e participar de plantões para elucidar dúvidas e aplicar provas e 
exercícios, estando terminantemente vedado substituir o docen-
te nas aulas teóricas.

III. Da seleção de bolsistas
a) Dentre o conjunto de disciplinas obrigatórias e optativas 

a serem oferecidas, serão priorizadas as bolsas vinculadas às 
disciplinas com maior carga horária;

b) A primeira rodada de indicação de prioridades terá início 
pelas disciplinas obrigatórias, sendo que a sequência de disci-
plinas com mesma carga horária será estabelecida por sorteio, 
com a indicação de um aluno por disciplina. Após o atendimento 
de todas as disciplinas obrigatórias, será feita a indicação de 
prioridades das disciplinas optativas com a indicação de um 
aluno por disciplina;

c) Após a indicação de um bolsista por disciplina obrigatória 
e um por disciplina optativa, serão realizadas novas rodadas 
de indicações de prioridades de bolsas para as disciplinas 
obrigatórias. Alunos com vínculo empregatício não terão priori-
dade para indicação como bolsista PAE e serão indicados como 
Voluntários;

d) Para candidatos de uma mesma disciplina, será dada 
prioridade aos alunos de Doutorado que nunca receberam 
bolsa PAE, e posteriormente aos alunos de Mestrado na mesma 
condição;

e) Os critérios de desempate entre candidatos do mesmo 
nível levarão em consideração o aluno que, nesta ordem:

1- não esteja recebendo bolsa de pós-graduação;

1. O Conselho Técnico Administrativo, em reunião de 06-10-
2016, aprova os membros da Comissão Examinadora: Membros 
Titulares: Profa. Assoc. Sílvia Storpirtis, do Departamento de 
Farmácia da FCF/USP - Presidente; Prof. Assoc. Leonardo Régis 
Leira Pereira, do Departamento de Ciências Farmacêuticas da 
FCFRP/USP e Profa. Dra. Patrícia Moriel, da Faculdade de Ciên-
cias Médicas da Universidade Estadual de Campinas. Membros 
Suplentes internos da FCF/USP: Profa. Tit. Elfriede Marianne 
Bacchi, do Departamento de Farmácia da FCF/USP; Profa. Tit. 
Rosário Dominguez Crespo Hirata, do Departamento de Análi-
ses Clínicas e Toxicológicas da FCF/USP; Dra. Maria Aparecida 
Nicoletti, do Departamento de Farmácia da FCF/USP; Profa. Tit. 
Primavera Borelli Garcia, do Departamento de Análises Clínicas e 
Toxicológicas da FCF/USP e Profa. Dra. Eliane Ribeiro, do Depar-
tamento de Farmácia da FCF/USP. Membros Suplentes externos 
a FCF/USP: Profa. Dra. Vânia dos Santos, do Departamento de 
Análises Clínicas e Toxicologia e Bromatologia da FCFRP/USP; 
Profa. Assoc. Patrícia de Carvalho Mastroianni, da Faculdade de 
Ciências Farmacêuticas de Araraquara da Universidade Estadual 
Paulista “Júlio de Mesquita Filho”; Profa. Dra. Nicolina Silvana 
Romano Lieber, da Faculdade de Saúde Pública da USP; Profa. Tit. 
Marise Conceição Bastos Stevanato, Universidade de Ribeirão 
Preto, - UNAERP; Profa. Assoc. Selma Rodrigues de Castilho, 
do Centro de Ciências Médicas, da Faculdade de Farmácia da 
Universidade Federal Fluminense.

2. As inscrições serão feitas na Secretaria da Assistência 
Acadêmica da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Univer-
sidade de São Paulo, sito à Av. Prof. Lineu Prestes, 580 - Bloco 
13 A - 1º. Andar - Sala 106, Cidade Universitária "Armando de 
Salles Oliveira", todos os dias úteis, das 14h às 17h, devendo o 
candidato apresentar:

I - Requerimento endereçado à Diretora da FCF/USP, solici-
tando a inscrição ao Processo Seletivo;

II - Original e cópia reprográfica de documento de identi-
ficação (RG/RNE);

III - Original e cópia do título de eleitor e do comprovante de 
votação na última eleição ou prova de pagamento da respectiva 
multa ou a devida justificativa;

IV - Original e cópia de prova de que é portador do título 
de Doutor outorgado ou já reconhecido pela USP, ou de validade 
nacional;

V - Memorial circunstanciado, em 6 (seis) cópias, no qual 
sejam comprovados os trabalhos publicados, as atividades reali-
zadas pertinentes ao processo seletivo e as demais informações 
que permitam avaliação de seus méritos.

§ 1º A inscrição deverá ser feita pessoalmente pelo can-
didato ou por seu procurador legalmente constituído. No caso 
de procurador, o portador deverá apresentar os documentos do 
candidato, acima descritos, além da procuração do candidato.

§ 2º Não serão recebidas inscrições pelo correio, por e-mail 
ou por fax ou por qualquer outro meio.

3. O processo seletivo terá validade imediata, exaurindo-se 
com a convocação e eventual contratação do aprovado.

4. O docente contratado por prazo determinado deverá 
ministrar as seguintes disciplinas de graduação: FBF-0432 
Fundamentos de Farmácia Clínica e Atenção Farmacêutica e 
FBF-0436 - Informação sobre Medicamentos: uso racional e 
farmacovigilância.

5. Programa base do processo seletivo: Assistência Farma-
cêutica no Brasil: ações relacionadas ao ensino, à pesquisa e 
à extensão universitária; Gestão da Assistência Farmacêutica: 
aspectos relacionados ao planejamento em saúde; A importân-
cia da seleção para o uso racional de medicamentos; Aspectos 
relacionados ao acesso de medicamentos no Brasil: influência 
da judicialização; Avaliação de tecnologias em saúde: aspectos 
conceituais e o impacto na área de medicamentos; Serviços 
farmacêuticos: aspectos conceituais, perspectivas e impacto 
sobre a saúde; Influência das habilidades de comunicação sobre 
a farmacoterapia dos pacientes; Adesão ao tratamento: aspectos 
conceituais e o impacto nos resultados em saúde; A farmacovi-
gilância em Farmácia Comunitária: perspectivas para o Brasil; 
Informação sobre medicamentos: impacto de centros de infor-
mação para tomada de decisão em saúde; Acompanhamento 
farmacoterapêutico de pacientes e os desafios relacionados ao 
cenário brasileiro; Atuação clínica do farmacêutico: perspectivas 
para a melhoria dos resultados em saúde no Brasil; A educação 
em saúde e a atuação do farmacêutico clínico; A educação 
farmacêutica no século XXI: metodologias ativas com foco na 
atuação do farmacêutico clínico e Acompanhamento farmacote-
rapêutico de pacientes em Farmácia Comunitária.

6. A seleção será realizada seguindo critérios objetivos, por 
meio de atribuição de notas em provas, que serão realizadas em 
uma única fase, na seguinte conformidade:

- Prova escrita (peso 2);
- Prova pública de avaliação didática (peso 4);
- Prova pública de arguição e julgamento de memorial 

(peso 4).
6.1 A prova escrita, que versará sobre o programa base do 

processo seletivo, será realizada de acordo com o disposto no 
artigo 139 e seu parágrafo único do Regimento Geral da USP:

I - A Comissão organizará uma lista de dez pontos, com 
base no programa do processo seletivo e dela dará conheci-
mento aos candidatos, vinte e quatro horas antes do sorteio 
do ponto;

II - O candidato poderá propor substituição dos pontos, ime-
diatamente após tomar conhecimento de seus enunciados, caso 
entenda que não pertencem ao programa do edital, cabendo à 
Comissão Examinadora decidir, de plano, sobre a procedência 
da alegação;

III - Sorteado o ponto, inicia-se o prazo improrrogável de (5) 
cinco horas de duração da prova;

IV - Durante os primeiros 60 (sessenta) minutos, após o 
sorteio, será permitido consultar livros, periódicos e outros docu-
mentos bibliográficos de uso público, não em meio eletrônico, 
que o candidato tiver levado para o local da prova, do qual não 
lhe será permitido ausentar-se durante esse período;

V - As anotações efetuadas durante o período de consulta 
poderão ser utilizadas no decorrer da prova, devendo ser feitas 
em papel rubricado pela Comissão Examinadora e anexadas 
ao texto final;

VI - A prova, que será lida em sessão pública pelo candidato, 
deverá ser reproduzida em cópias que serão entregues aos mem-
bros da Comissão Examinadora, ao se abrir a sessão.

6.2 A prova didática será pública, com duração mínima de 
40 (quarenta) e máxima de 60 (sessenta) minutos, e versará 
sobre o programa base do processo seletivo acima mencionado, 
nos termos do art. 137 do Regimento Geral da Universidade 
de São Paulo.

I - A Comissão Examinadora, com base no programa do 
edital, organizará uma lista de 10 (dez) pontos, da qual os 
candidatos tomarão conhecimento, imediatamente antes do 
sorteio do ponto;

II - O candidato poderá propor substituição dos pontos, ime-
diatamente após tomar conhecimento de seus enunciados, caso 
entenda que não pertencem ao programa do edital, cabendo à 
Comissão Examinadora decidir, de plano, sobre a procedência 
da alegação;

III - O sorteio do ponto será feito 24 (vinte e quatro) horas 
antes da realização da prova didática. É vedado ao candidato 
abrir mão desse prazo.

IV - O candidato poderá utilizar o material didático que 
julgar necessário.

6.3 O julgamento do memorial, expresso mediante nota 
global, deverá refletir o mérito do candidato. A comissão de 
seleção apreciará:

I - produção científica, literária, filosófica ou artística;
II - atividade didática universitária;
III - atividades relacionadas à prestação de serviços à 

comunidade;

 Ato do Diretor Técnico do Departamento, de 5-10-2016
A Defensoria Pública do Estado de São Paulo torna público a lista de aprovados preliminar da prova dissertativa do CONCURSO 

PÚBLICO EMERGENCIAL DE ESTAGIÁRIOS DE DIREITO - UNIDADE Osasco e Carapicuiba, aplicada no dia 18-09-2016, e abre prazo 
para recursos.

Os recursos devem ser interpostos na forma dos itens 1 a 13, do capítulo XI, do edital publicado no D.O. em 27-02-2016.
Os recursos e Títulos devem ser protocolados até o dia 10-10-2016, às 17h, no endereço: Unidade Osasco: Avenida Autonomis-

tas, 3094 - Centro - Osasco.

CLASSIFICAÇÃO NOME RG Q.1 Q.2 Q.3 Q.4 FINAL UNIDADE PERÍODO SITUAÇÃO

1 Ana Camila Pereira da Silva 2007611276-9 8 9 9 6 8 Osasco tarde APROVADO
2 Ivan Hitoshi Oyama 36.973.994-2 9 7 9 7 8 Osasco tarde APROVADO
3 Jair Simplicio Barbosa 30469496-4 5,5 9 8 8 7,625 Osasco Tarde APROVADO
4 Ricardo Flores Vidal 27.965.619-1 6 7 7 3,1 5,775 Osasco Tarde APROVADO
5 Jacqueline de Godoy Ferrante 42.923.128-3 6,5 7 5 4 5,625 Osasco Tarde APROVADO
6 Rebeca Calheiros Rocha 36.635.233-7 6 5 6,5 5 5,625 Osasco Tarde APROVADO
7 Ronaldo Brasilio de Oliveira 30.413.857-5 8 6 4,5 3,1 5,4 Carapicuiba tarde APROVADO
8 Patrícia Aparecida Bertoldo Silva 42.807.127-2 6 3,5 4 8 5,375 Osasco qualquer período APROVADO
9 Andreia Marques da Silva 22.878.075-5 2 4 8 7,5 5,375 Osasco qualquer período REPROVADO
10 Lucineia Gualberto dos Santos 22.947.890-6 1 6 5 8,5 5,125 Osasco Tarde REPROVADO
11 Israel Lucas da silva 36.634.972-7 3,5 8 4,5 3,5 4,875 Osasco manha REPROVADO
12 Zeni Clarindo da Silva 14.456.065-3 6,5 5 4 4 4,875 Osasco Tarde REPROVADO
13 Jose Erivaldo Gonçalves Torquato 13.508.055-1 5 2 9 3 4,75 Osasco qualquer período REPROVADO
14 Emerson Renato Moreira 21.594.477-x 3,5 5 2 7,5 4,5 Osasco Manhã REPROVADO


