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n. - filmes, vídeos, CD-ROM, gravações fonográficas ou 
audiovisuais;

o. - criação de obras artísticas.
II - apoio, execução ou gerenciamento de pesquisa.
III - desenvolvimento de novos processos, equipamentos 

ou produtos.
15. - A cada avaliação serão atribuídos os seguintes pesos:
I - Prova escrita - (eliminatória) - Peso 1
II - Títulos – Peso 2
III – Plano de Trabalho - peso 1
IV – Entrevista – Peso 1
DO JULGAMENTO
16. A Comissão Julgadora do concurso público será consti-

tuída por 5 (cinco) membros titulares e 3 (três) suplentes, porta-
dores, no mínimo, do título de doutor, além das demais qualifi-
cações exigidas para a função posta em seleção, nos termos da 
Deliberação CAD-A-2/2005 e Deliberação CAD-A-2/2010.

16.1 - Pelo menos dois membros da Comissão Julgadora 
deverão pertencer a Unidade e três membros externos à UNI-
CAMP.

17. - À Comissão Julgadora caberá examinar os títulos 
apresentados, acompanhar as avaliações da seleção e emitir 
parecer circunstanciado sobre o resultado do concurso público, 
indicando a classificação dos candidatos.

18. - Cada membro da Comissão Julgadora dará nota de 
0 (zero) a 10 (dez) para cada candidato, em cada uma das 
avaliações.

19. - Serão considerados aprovados na Prova Escrita com 
caráter eliminatório os candidatos que obtiverem notas iguais 
ou superiores a 7 (sete), de no mínimo, 03 (três) dos 05 (cinco) 
examinadores;

a) -  somente participarão das demais provas do concurso 
público os candidatos aprovados na Prova Escrita;

20. - Terminadas as avaliações, a Comissão Julgadora 
emitirá parecer circunstanciado sobre o resultado do concurso 
público, indicando a classificação dos candidatos.

21. - Será considerado habilitado no concurso o candidato 
que obtiver, da maioria dos examinadores nota final igual ou 
superior a 7,0 (sete), em todas as avaliações;

22. - Cada examinador deve indicar a ordem de classifica-
ção dos candidatos segundo as notas das provas e respectivos 
pesos. Em caso de notas iguais, o desempate deve ser feito pela 
ordem: prova de títulos, prova escrita, entrevista, defesa do 
plano de trabalho e maior tempo de doutorado. Permanecendo 
o empate, o desempate deve ser feito pelo

examinador.
23. - O primeiro colocado será o candidato que obtiver o 

maior número de
indicações em primeiro lugar na lista ordenada de cada 

examinador;
24. - O empate nas indicações será decidido pela Comissão 

Julgadora, prevalecendo sucessivamente a maior média geral 
(considerando os pesos das provas), a maior média obtida na 
prova de títulos, a maior média na entrevista e a maior média 
na prova escrita. Persistindo o empate a decisão caberá, por 
votação, à Comissão Julgadora. O Presidente terá voto de 
desempate, se couber;

25. - Excluindo das listas dos examinadores o nome do 
candidato anteriormente

selecionado, o próximo classificado será o candidato que 
obtiver o maior

número de indicações na posição mais alta da lista orde-
nada de cada

examinador e usando os mesmos critérios de desempate 
do Item 22.

26. - Procedimento idêntico será efetivado subsequente-
mente até a classificação do último candidato habilitado;

27. - O resultado do concurso público será submetido à 
homologação da Câmara de Ensino, Pesquisa e Extensão - CEPE.

28. - A relação dos candidatos classificados será publicada 
no Diário Oficial do Estado de São Paulo, com as notas finais 
obtidas pelos mesmos.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
29. - Do resultado do concurso público caberá recurso, 

exclusivamente de nulidade, dirigido à Câmara de Ensino, Pes-
quisa e Extensão - CEPE, no prazo de 02 (dois) dias contados 
da publicação dos resultados no Diário Oficial do Estado de 
São Paulo.

30. - A validade do concurso público será de 12 (doze) 
meses, a partir da data da publicação da homologação dos 
resultados pela CEPE.

31. - Durante o prazo de validade do concurso público, 
poderão ser providas novas funções afins a este edital que 
vierem a vagar, na mesma área objeto do presente edital, para 
aproveitamento de candidatos habilitados, respeitada a ordem 
de classificação.

32. - A admissão para a função dar-se-á nos termos do 
Estatuto dos Servidores da Universidade (ESUNICAMP). O 
candidato admitido deverá cumprir estágio probatório referente 
a um período de 03 (três) anos de efetivo exercício, durante o 
qual será submetido à avaliação especial de desempenho, nos 
termos da legislação aplicável à UNICAMP. Passado o período 
de estágio probatório e tendo sido considerado apto, o admitido 
passará a gozar da estabilidade prevista no Artigo 41, parágrafo 
da Constituição Federal.

33. - O presente concurso público obedecerá as dispo-
sições contidas na Deliberação CAD-A-2/2005 e Deliberação 
CAD-A-2/2010, a qual também está disponível nos endereços 
eletrônicos:

34. - O presente concurso público obedecerá às disposições 
contidas na Deliberação CAD-A-2/2005, a qual também está 
disponível no endereço eletrônico:

http://www.pg.unicamp.br/mostra_norma.php?id_
norma=2208

http://www.pg.unicamp.br/mostra_norma.php?id_
norma=2261

ANEXO I Perfil Quantitativo Mínimo
Para o Ingresso na Carreira – que se dá na função Pesquisa-

dor C - entende-se que o pesquisador pode ser um recém-doutor, 
com experiência na área Simulação Numérica de Reservatórios 
de Petróleo, sendo que a mesma pode ter sido atingida durante 
o seu trabalho de pós-graduação.

Artigo 5º - SÃO REQUISITOS FORMAIS MÍNIMOS PARA 
INGRESSO DE SERVIDORES NAS FUNÇÕES DA CARREIRA:

I- Ter publicado em reuniões científicas pelo menos 4 (qua-
tro) trabalhos completos, sendo ao menos um deles em periódi-
co ou evento de reconhecido nível internacional, e redigido um 
relatório completo de pesquisa ou de assessoria executadas em 
área compatível à do concurso público;

II- Ter participado de pelo menos 1 projeto de pesquisa 
como: pesquisador; sub-coordenador ou coordenador.

III- Ter participado de pelo menos 3 eventos como debate-
dor, apresentador, coordenador de mesa, conferencista, organi-
zador de evento, membro de bancas.

ANEXO 2 – BIBLIOGRAFIA
• - Aziz, K., e Settari, A.: Petroleum Reservoir Simulation, 
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• Mattax, Calvin e Dalton: Reservoir Simulation, 1990.
• Crichlow, H.B.: Modern Reservoir Simulation - A Simula-

tion Approach, 1977.
• Aziz, K.A.: Notes for Reservoir Simulation, 1994.
• Franchi, J.R.: Principles of Applied Reservoir Simulation, 

Gulf Professional Publishing, second edition, 2001.
• Ertekin, T., et al: Basic Applied Reservoir Simulation, SPE 

textbook Series Vol. 7, 2001.
• Mike Carlson: Practical Reservoir Simulation, PennWell.
• James R. Gilman and Chet Ozgen Reservoir Simulation: 

History Matching and Forecasting, 2013, Society of Petroleum 
Engineers

das 13:00 ás 16:30 horas no Serviço de Aprimoramento, sito a 
Avenida Doutor Arnaldo, 715.

Nome do Candidato -  Número de identidade -  Nome do 
Programa -  Classificação final

Victor Henrique Ferreira de Lima -  44.047.541-7 -  Entomo-
logia Médica e Soroepidemiologia -  4º

Ingrid Ribeiro da Cruz Melo -  3.169.694-5 -  Nutrição 
Clínica -  5º

Felipe Souza Candido -  48.105.585-8 -  Laboratório de 
Saúde Pública -  3º

Janaína Scaglioni Reis -  70.708.941-21 -  Laboratório de 
Saúde Pública -  4º

 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

 REITORIA

 PRÓ-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO 
UNIVERSITÁRIO
 Diretoria Geral de Recursos Humanos
 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
DIRETORIA GERAL DE RECURSOS HUMANOS
EDITAL DE ABERTURA DE CONCURSO PÚBLICO – PESQUI-

SADOR
1. - A Diretoria Geral de Recursos Humanos, através da 

Diretoria de Administração de Pessoal, torna pública a abertura 
de inscrições para o Concurso Público de Provas e Títulos, para 
preenchimento de 01 (uma) função de Pesquisador (Pq), nível 
"C", junto à área de Simulação Numérica de Reservatórios de 
Petróleo do Centro de Estudos de Petróleo – CEPETRO da Uni-
versidade Estadual de Campinas.

DA JORNADA E DO REGIME DE TRABALHO
2. - A jornada de trabalho será de 40 (quarenta) horas 

semanais, em regime do Estatuto dos Servidores da universidade 
- ESUNICAMP, com dedicação exclusiva às atividades do Centro 
de Estudos de Petróleo - CEPETRO, vedado o exercício de outra 
atividade pública ou particular, remunerada ou não, salvo as 
acumulações legais.

3. - A remuneração inicial para a função de Pesquisador (Pq) 
nível C é de R$8.824,23.

DAS INCRIÇÕES
4. - As inscrições estarão abertas de 12/02/2016 a 

11/03/2016 e deverão ser feitas junto à Secretaria do Centro de 
Estudos de Petróleo - CEPETRO, localizada à Rua Cora Coralina, 
350, na Cidade Universitária "Zeferino Vaz", Distrito de Barão 
Geraldo, Campinas-SP, das 9:00 às 11:30 horas e das 14:00 às 
16:30 horas, de segunda a sexta-feira, dentro do prazo indicado.

5. - A inscrição será solicitada por meio de requerimento 
escrito, contendo nome, idade, filiação, naturalidade, estado civil, 
domicílio e profissão do candidato, dirigido ao Prof. Dr. Denis J. 
Schiozer, Diretor do Centro de Estudos de Petróleo – CEPETRO, a 
quem caberá deferir ou indeferir as inscrições.

DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À INSCRIÇÃO
6. - Juntamente com o requerimento de inscrição, o candi-

dato deverá entregar a seguinte documentação:
a. - Cópia do documento de identidade;
b. - Prova de que é portador do título de doutor outorgado 

pela Unicamp, por ela reconhecido ou de validade nacional, 
pertinente à área indicada pelo presente edital.

c. - 05 (cinco) cópias impressas do Curriculum Vitae docu-
mentado, contendo as atividades realizadas, em que sejam 
comprovados os trabalhos publicados e as demais informações 
que permitam cabal avaliação dos méritos, a saber: títulos 
acadêmicos; atividades científicas, técnicas e profissionais; as 
atividades afins e seus períodos de exercício;

d. - 05 (cinco) cópias impressas do Plano de trabalho, no 
qual o candidato apresentará sua proposta de como pretende 
contribuir institucionalmente no desempenho de suas funções 
em tema específico da área de Simulação Numérica de Reser-
vatórios de Petróleo. Este deverá ter no máximo 20 páginas.

e. - Original da procuração e cópia da identidade do procu-
rador, quando for o caso.

7. - O candidato que tenha obtido o título de doutor no 
exterior deverá, caso aprovado, obter o reconhecimento para 
fins de validade nacional no prazo de um ano, a contar da 
efetivação da admissão, sob pena de desligamento automático.

8. - O curriculum vitae pode ser aditado, completado ou 
instruído com documentos comprobatórios até a data fixada 
para o encerramento das inscrições.

9. - O candidato portador de necessidades especiais, tempo-
rário ou permanente, que precisar de condições especiais para se 
submeter às provas deverá solicitá-las por escrito no momento 
da inscrição, indicando as adaptações que necessita.

DOS REQUISITOS MÍNIMOS
10. - São requisitos formais mínimos para o ingresso na 

carreira de Pesquisador - Pq , nível "C", na vaga que trata o 
presente Edital:

a. - Ser portador, no mínimo, do título de doutor, outorgado 
pela Unicamp ou por ela reconhecido, ou de validade nacional, 
pertinente à área indicada no presente Edital;

b. - Atender aos requisitos do Perfil Quantitativo Mínimo 
correspondente ao nível "C" da unidade, Centro ou Núcleo 
deste edital, conforme Anexo a este edital.

DAS AVALIAÇÕES
11. - Os candidatos que tiverem os requerimentos de ins-

crição deferidos serão notificados a respeito da composição da 
Comissão Julgadora e seus suplentes, bem como do calendário 
fixado para as provas e do local de sua realização, por meio de 
edital a ser publicado no Diário Oficial do Estado, com antece-
dência mínima de 30 (trinta) dias do início das provas.

12. - Os locais, datas e horários das avaliações poderão ser 
alterados no interesse da Universidade, sendo que a comunica-
ção de qualquer alteração será feita pela Universidade com, no 
mínimo 30 (trinta) dias de antecedência.

13. - O presente concurso público contará das seguintes 
avaliações:

a. - Prova Escrita; a prova escrita terá duração total de 2 
(duas) horas, com questões de temas específicos de Simulação 
Numérica de Reservatórios de Petróleo, listados no Anexo 2 
deste edital.

b. - Títulos; serão considerados os títulos acadêmicos do 
candidato na área em que deverá atuar.

c. - Defesa do plano de trabalho; na área de Simulação 
Numérica de Reservatórios de Petróleo; será oral e terá duração 
de 30 minutos.

d. - Entrevista; prevê arguição sobre o plano de trabalho, 
títulos e carreira do candidato.

14. - Na prova de títulos serão considerados os seguintes 
itens:

I - trabalhos científicos ou relatórios técnicos publicados:
a. - artigos publicados em revista com corpo editorial;
b. - artigos publicados em revista sem corpo editorial;
c. - livro;
d. - capítulos de livros;
e. - traduções de artigos ou livros;
f. - resenhas de livros, prefácios, orelhas de livro;
g. - artigos publicados em Anais de Congresso;
h. - trabalhos apresentados em Congresso;
i. - resumos publicados em Anais de Congresso;
j. - artigo de revisão: estudo resumido, analisado e discutido 

de matéria já publicada;
k. - nota: relato de investigação, com observações inéditas 

que, pela sua apresentação sucinta, não se enquadre na catego-
ria de artigo científico;

l. - relatórios técnicos;
m. - pedidos de patente;

informações equivocadas e incongruências em relação à assis-
tência de enfermagem. Não usou estratégias de mobilização do 
interesse dos estudantes, empregando linguagem coloquial ina-
dequada ao meio acadêmico e recursos didáticos utilizados de 
maneira limitada, o que prejudicou a atenção e a apreensão dos 
conteúdos. Interrompeu a apresentação sem realizar a síntese 
dos pontos fundamentais.

No dia 04 de fevereiro de 2016, às 8h15min, na sala 23, 
compareceu o candidato José Carlos Rossini Iglezias para a 
Prova Pública de Avaliação Didática, que teve a duração de 49 
(quarenta e nove) minutos. A Comissão Julgadora considerou 
que o candidato teve dificuldade em desenvolver a constru-
ção didática do ponto sorteado. O candidato não apresentou 
plano de aula e nem tampouco um roteiro da apresentação. 
Desenvolveu parcialmente o assunto, conduzindo a exposição 
privilegiando o enfoque biomédico e a prevenção de agravos 
gestacionais, abordando de maneira genérica e equivocada a 
especificidade da assistência de enfermagem. O desenvolvimen-
to da aula evidenciou desequilíbrio na organização do conteúdo 
demorando-se em aspectos introdutórios e gerais do tema, com 
prejuízo para o tema principal. Recursos didáticos inapropriados 
para o desenvolvimento da aula prejudicaram a atenção e a 
apreensão dos conteúdos; a ausência de estratégias mobiliza-
doras de interesse comprometeu a dinâmica da comunicação.

Ao término da prova de avaliação didática, em sessão 
fechada, a Comissão Julgadora atribuiu individualmente as 
notas aos candidatos.

Prosseguindo, no mesmo dia e local, às 10h25min, em ses-
são pública, com a presença da candidata Ana Paula Dias França 
Guareschi e do público, a Srª. Presidente procedeu à abertura 
dos envelopes e leitura das notas atribuídas.

À vista dos resultados obtidos, a Comissão Julgadora 
indicou por unanimidade as Dras. Adriana Amorim Francisco e 
Ana Paula Dias França Guareschi para contratação, por prazo 
determinado, como Professor Contratado III (Professor Doutor) 
junto ao Departamento de Enfermagem Materno-Infantil e Psi-
quiátrica da Escola de Enfermagem (Proc. 2016.1.4.7.0).

 FACULDADE DE ARQUITETURA E 
URBANISMO
 Edital ATAc 012/2016
Referente ao Edital ATAc 049/2015
RESULTADO FINAL / CLASSIFICAÇÃO
O Vice Diretor, em exercício, da Faculdade de Arquitetura e 

Urbanismo da USP torna público o Resultado Final / Classifica-
ção do Processo Seletivo para contratação de 2(dois) docentes, 
na categoria de Professor Contratado III (professor doutor) em 
doze horas semanais de trabalho, para o Departamento de Pro-
jeto/FAUUSP, realizado de acordo com o Edital ATAC 049/2015, 
de Abertura de Processo Seletivo para contratação de docente, 
publicado no D.O.E. de 15.12.2015. Classificação/ Nome do 
Candidato: 1º Marina Mange Grinover, 2º Cesar Shundi Iwamizu, 
3º Maria Isabel Imbronito, 4º Jairo Aldemar Bastidas Gustin, 5º 
Patricia Cezario Silva, 6º Gustavo Orlando Fudaba Curcio, 7º 
Felipe de Araujo Contier. Candidatos não classificados: Fellipe 
de Andrade Abreu e Lima, Maria de Lourdes Nogueira e Renato 
de Andrade Maia Neto. O resultado do processo seletivo foi 
homologado ad referendum do Conselho Técnico-Administrativo 
(CTA) da FAU.

 FACULDADE DE MEDICINA
 São Paulo, 11 de fevereiro de 2016
ADENDO
EDITAL PUBLICADO NO DOE EM 03 de fevereiro de 2016
A Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo 

(FMUSP) e sua Comissão de Residência Médica (COREME) 
comunicam que estarão abertas as inscrições para seleção dos 
candidatos ao preenchimento de vagas para Médicos Residentes 
junto aos Programas de Residência Médica, exclusivamente para 
ingresso em 2016.

ONDE SE INCLUI:
I - PROGRAMAS OFERECIDOS, SITUAÇÃO DO CREDEN-

CIAMENTO, DURAÇÃO E NÚMERO DE VAGAS OFERECIDAS 
PREVISTAS.

Programas / Credenciamento - Duração - Vagas Previstas
EMERGÊNCIA PEDIÁTRICA - 1 ano - 05*
(*) Bolsas provenientes do Ministério da Saúde.
III – PROVAS
DADOS DO PROGRAMA
EMERGÊNCIA PEDIÁTRICA
DEPARTAMENTO DE PEDIATRIA
Supervisora: Profa. Dra. Vera Hermina Kalika Koch
Telefone: (11) 2661-8807 - Contato: Adriana
e-mail: adriana.trindade@hc.fm.usp.br
Endereço: Av. Dr. Enéas Carvalho de Aguiar, 647
CEP: 02837-100 - São Paulo/SP
ICR – INSTITUTO DA CRIANÇA
Datas das Provas :
Prova Escrita:
Data: 24/02/2016
Horário: 08h00
Local: Instituto da Criança – 7º andar
Prova Pratica (se houver)
Data: 24/02/2016
Horário: 13h00
Local: Instituto da Criança – 7º andar
Análise e arguição de curriculum vitae
Data: 24/02/2016
Horário: 16h00
Local: Instituto da Criança – 7º andar

 FACULDADE DE SAÚDE PÚBLICA
 UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
FACULDADE DE SAÚDE PÚBLICA
ABERTURA DE PROCESSO SELETIVO DOCENTE SIMPLIFICA-

DO (E POR TEMPO DETERMINADO) E CONVOCAÇÃO PARA AS 
PROVAS NA FACULDADE DE SAÚDE PÚBLICA DA UNIVERSIDA-
DE DE SÃO PAULO.

(EDITAL FSP/02/16)
RETIFICAÇÃO
ONDE SE LÊ: “7. Os candidatos deverão comparecer no dia 

12 de fevereiro de 2016, das 9 às 15 horas, na Secretaria da 
Assistência Técnica Acadêmica da Faculdade de Saúde Pública, 
situada à Av. Dr. Arnaldo, 715 - térreo, para o conhecimento 
do cronograma das provas. O não comparecimento implicará 
automaticamente na desistência do candidato”, ”; LEIA-SE: “7. 
Os candidatos deverão comparecer no dia 19 de fevereiro de 
2016, das 9 às 15 horas, na Secretaria da Assistência Técnica 
Acadêmica da Faculdade de Saúde Pública, situada à Av. Dr. 
Arnaldo, 715 - térreo, para o conhecimento do cronograma das 
provas. O não comparecimento implicará automaticamente na 
desistência do candidato”.

 PROCESSO SELETIVO PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS 
DO

PROGRAMA DE APRIMORAMENTO PROFISSIONAL NA 
ÁREA DA SAÚDE – PAP - 2016

SECRETARIA ESTADUAL DA SAÚDE - SES-SP
FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO 

- FUNDAP
Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo 

(FSP/USP)
2ª Convocação para a Matrícula
A Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo 

(FSP/USP), tendo em vista o não comparecimento dos candi-
datos Ewerton Lucena Ferreira, Camila Mosca Barboza, Thais 
Azevedo Teixeira e Emmanuella Oliveira Caula Garzone, convoca 
para a matrícula no Programa de Aprimoramento Profissional na 
Área da Saúde – PAP, no período de 16/02/2016 a 17/02/2016 

Para a Prova Escrita, os candidatos foram esclarecidos 
que exatamente 24 horas após a ciência dos pontos deveriam 
comparecer ao recinto do certame para fins de sorteio do ponto. 
Deveriam trazer todo material bibliográfico a ser utilizado para 
a consulta e anotações durante a primeira hora após o sorteio. 
Em seguida, este material de consulta seria recolhido, devendo 
o texto final ser elaborado nas 4 (quatro) horas restantes a partir 
das anotações inicialmente preparadas. Também foi esclarecido 
que, se optou por realizar esta prova utilizando-se de computa-
dor, haveria um computador especialmente preparado para este 
fim, sem acesso à internet, sem entrada para pen-drive ou CDs. 
Caso os candidatos desejassem, seria possível realizar a prova 
manuscrita.

Ainda no dia 01 de fevereiro de 2016, às 8h34min, em 
sessão pública, no mesmo local, os candidatos tomaram conhe-
cimento da lista de pontos da prova escrita e, estando de acordo, 
assinaram juntamente com os membros da Comissão Julgadora, 
tendo sido providenciada cópia totalmente assinada e datada 
para os candidatos e membros da Comissão Julgadora.

No dia 02 de fevereiro de 2016, às 8h41min, na sala 05, 
em sessão pública, com a presença da Comissão Julgadora 
e dos candidatos: Adriana Amorim Francisco, Ana Paula Dias 
França Guareschi, Edith Ferreira de Souza Oliveira e José Carlos 
Rossini Iglezias, a Dra. Adriana Amorim Francisco, primeira 
candidata inscrita, procedeu ao sorteio do ponto da prova 
escrita, que recaiu sobre o nº “10”: “Assistência de enfermagem 
na promoção do auto-cuidado da puérpera adolescente e do 
recém-nascido: aspectos psicossociais”. A candidata Mônica 
Taminato não compareceu à prova escrita. Todos os candi-
datos receberam folhas de papel, rubricadas pela Comissão 
Julgadora, para anotações durante o período de consulta, que 
durou 60 minutos. Às 9h41min, os candidatos, munidos apenas 
das folhas mencionadas, receberam mais folhas em branco, 
também rubricadas pela Comissão Julgadora, e deram início à 
redação do texto, dispondo de 4 (quatro) horas. Os candidatos 
Adriana Amorim Francisco, Ana Paula Dias França Guareschi, e 
José Carlos Rossini Iglezias fizeram uso de microcomputador 
e impressora, tendo sido observadas as normas constantes 
da Portaria EE 01/2003. A candidata Edith Ferreira de Souza 
Oliveira optou por realizar a prova de forma manuscrita. Às 
13h04min, o candidato José Carlos Rossini Iglezias entregou os 
rascunhos e o texto final impressos. Às 13h32min, a candidata 
Edith Ferreira de Souza Oliveira entregou os rascunhos e o 
texto final manuscrito. Às 13h41min as candidatas Ana Paula 
Dias França Guareschi e Adriana Amorim Francisco entregam 
os rascunhos e o texto final impressos. Foram feitas cópias do 
texto final para os membros da Comissão Julgadora. A partir 
das 14h21min, em sessão pública, na sala 23, os candidatos 
Adriana Amorim Francisco, Ana Paula Dias França Guareschi, 
Edith Ferreira de Souza Oliveira e José Carlos Rossini Iglezias 
procederam à leitura de suas provas. Para a candidata Adriana 
Amorim Francisco, a Comissão Julgadora observou que o tema 
desenvolvido pela candidata foi pertinente ao ponto sorteado. 
Texto claro, didático e com sequência lógica, bem fundamentada 
e com análise crítica do assunto, enfatizando com propriedade 
a assistência de enfermagem na perspectiva da integralidade 
do cuidado. Não indicou as referências bibliográficas utilizadas. 
Para a candidata Ana Paula Dias França Guareschi, a Comissão 
Julgadora observou que o tema desenvolvido pela candidata foi 
pertinente ao ponto sorteado. O conteúdo foi apresentado com 
clareza, em sequencia lógica, enfatizando a operacionalização 
da assistência de enfermagem, fundamentada em teorias de 
enfermagem pertinentes. Apoiou a argumentação em referên-
cias bibliográficas atuais, indicadas no texto. Para a candidata 
Edith Ferreira de Souza Oliveira, a Comissão Julgadora observou 
que o tema desenvolvido pela candidata foi pertinente ao ponto 
sorteado. Introduziu parcialmente a temática. A construção do 
texto apresentou ideias dispersas e desarticuladas, incorrendo 
por vezes em equívocos conceituais e incongruências em rela-
ção à assistência de enfermagem. Citou referências no texto, 
mas não as relacionou ao final. Para o candidato José Carlos 
Rossini Iglezias, a Comissão Julgadora observou que o tema 
desenvolvido pelo candidato foi pertinente ao ponto sorteado. 
Apresentou parcialmente o assunto, abordando-o de maneira 
genérica, sem aprofunda-lo na especificidade da assistência 
de enfermagem. Faltou domínio técnico sobre o assunto e não 
indicou as referências utilizadas.

Ao término da prova, em sessão fechada, a Comissão Julga-
dora atribuiu individualmente as notas aos candidatos.

Prosseguindo, ainda no dia 02 de fevereiro de 2016, às 
15h46min, no mesmo local, para a Prova Pública de Avaliação 
Didática, os candidatos Adriana Amorim Francisco, Ana Paula 
Dias França Guareschi e Edith Ferreira de Souza Oliveira toma-
ram conhecimento da lista de 10 (dez) pontos e, tendo com 
ela concordado, a primeira inscrita, Adriana Amorim Francisco 
sorteou o ponto nº 01, intitulado “Assistência de enfermagem na 
promoção da saúde pré-natal”. Os candidatos foram novamente 
avisados que deveriam comparecer ao recinto do concurso no 
dia seguinte, 03 de fevereiro, no horário em que foi sorteado 
o ponto, ou seja, às 15h46min. A seguir, receberam uma cópia 
da lista de pontos totalmente assinada, datada e com o horário 
do sorteio.

No dia 03 de fevereiro de 2016, às 8h05min, na sala 23, 
para a Prova Pública de Avaliação Didática, o candidato José 
Carlos Rossini Iglezias tomou conhecimento da lista de 10 (dez) 
pontos e, tendo com ela concordado, sorteou o ponto nº 02, 
intitulado “Promoção da Saúde Pré-Natal: implicações para a 
enfermagem”. A candidata Mônica Taminato não compareceu. O 
candidato foi novamente avisado que deveriam comparecer ao 
recinto do concurso no dia seguinte, 04 de fevereiro, no horário 
em que foi sorteado o ponto, ou seja, às 8h05min. A seguir, rece-
beu uma cópia da lista de pontos totalmente assinada, datada e 
com o horário do sorteio.

No dia 03 de fevereiro de 2016, às 15h46min, na sala 23, 
compareceram as candidatas Adriana Amorim Francisco, Ana 
Paula Dias França Guareschi e Edith Ferreira de Souza Oliveira, 
para a realização da Prova Pública de Avaliação Didática. As 
candidatas Ana Paula Dias França Guareschi e Edith Ferreira de 
Souza Oliveira foram encaminhadas à sala 12, para aguardar 
sua vez. Às 15h58min foi realizada em sessão pública a Prova 
Pública de Avaliação Didática da candidata Adriana Amorim 
Francisco, que teve a duração de 45 (quarenta e cinco) minutos. 
A Comissão Julgadora considerou que a construção didática foi 
pertinente ao ponto sorteado. O plano de aula apresentou cla-
reza e articulação entre as partes. No desenvolvimento da aula, 
demonstrou domínio do conteúdo, segurança e capacidade de 
sintetizar os pontos fundamentais relacionando a teoria à prá-
tica de enfermagem. Utilizou recursos didáticos apropriados e 
motivadores, bem como suporte bibliográfico pertinente e atual.

Às 16h48min teve início a Prova Pública de Avaliação Didá-
tica da candidata Ana Paula Dias França Guareschi, que teve a 
duração de 47 (quarenta e sete) minutos. A Comissão Julgadora 
considerou que a construção didática foi pertinente ao ponto 
sorteado. O plano de aula apresentou clareza e o desenvolvi-
mento do conteúdo foi considerado atualizado, crítico, moti-
vador e fundamentado em bibliografia atualizada. Demonstrou 
domínio do tema expondo-o de forma segura, em sequência 
lógica, correlacionando muito bem a teoria e a prática clínica de 
enfermagem. Usou adequadamente estratégias mobilizadoras 
de interesse dos estudantes sobre o assunto, com a apresenta-
ção de estudo de caso para síntese dos conteúdos abordados.

Às 17h43min teve início a Prova Pública de Avaliação Didá-
tica da candidata Edith Ferreira de Souza Oliveira, que teve a 
duração de 42 (quarenta e dois) minutos. A Comissão Julgadora 
considerou que a construção didática foi pertinente ao ponto 
sorteado. A candidata não apresentou plano de aula e nem 
tampouco um roteiro da apresentação. À exposição, demonstrou 
pouco domínio do tema, discorrendo sobre os conteúdos de 
forma segmentada e desarticulada, incorrendo por vezes em 
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