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 Edital ATAc 027/2015
Referente ao Edital ATAC 013/2015
RESULTADO FINAL / CLASSIFICAÇÃO
A Diretora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP 

torna público o Resultado Final/Classificação do Processo Sele-
tivo para contratação de 1 docente, na categoria de Professor 
Contratado III (professor doutor) em doze horas semanais de 
trabalho, para o Departamento de Projeto, realizado de acordo 
com o Edital ATAC 013/2015, de Abertura de Processo Seletivo 
para contratação de docente, publicado no D.O.E. de 30.06.2015. 
Classificação/ Nomes dos Candidatos: 1º Ricardo Santos Morei-
ra; 2ª Marly de Menezes Gonçalves; 3º Ewely Branco Sandrin 
e 4º Maria Helena Werneck Bomeny. O resultado do processo 
seletivo foi homologado ad referendum do Conselho Técnico-
Administrativo (CTA), desta Faculdade.

 Referente ao Edital ATAc 018/2015
RETIFICAÇÃO
Retificação da publicação realizada no Diário Oficial de 

07 de agosto de 2015, Poder Executivo – Seção I, página 159, 
referente ao Edital ATAc 018/2015: Onde se lê: “(...) AUP-2310 
Projeto Visual V – Design em Movimento; e/ou AUP-2312 Projeto 
Visual VI – Interfaces Digitais, AUP-0342 Projeto Visual Ambien-
tal; e/ou AUP 2314 Projeto Visual VII – Ambiente/Edifício; e/ou 
AUP-2316 Projeto Visual VIII – Ambiente/Cidade (...)” , leia-se: 
” (...) AUP-2322 Produção Gráfica; e/ou AUP 2324 Tecnologia da 
Cor em Design; e/ou AUP-0342 Projeto Visual Ambiental; e/ou 
AUP 2314 Projeto Visual VII – Ambiente/Edifício; e/ou AUP-2316 
Projeto Visual VIII – Ambiente/Cidade. (...)”

Assistência Técnica Acadêmica da Faculdade de Arquitetura 
e Urbanismo da Universidade de São Paulo.

 FACULDADE DE ZOOTECNIA E 
ENGENHARIA DE ALIMENTOS
 COMUNICADO
O Conselho Técnico Administrativo da Faculdade de Zootec-

nia e Engenharia de Alimentos da Universidade de São Paulo, 
em sessão realizada em 05/08/2015, indicou para contratação 
de 01 docente por prazo determinado, como Professor Contra-
tado III (Doutor), em Jornada de 12 horas semanais, junto ao 
Departamento de Ciências Básicas – Edital FZEA n° 21/2015, 
a Comissão Julgadora que ficou assim constituída: Membros 
Titulares: Prof. Dr. César Gonçalves de Lima do Departamento 
de Ciências Básicas da FZEA/USP, Prof. Dr. José Antonio Rabi do 
Departamento de Engenharia de Biossistemas da FZEA/USP e 
Prof. Dr. Sérgio Adriani David do Departamento de Engenharia 
de Biossistemas da FZEA/USP. Membros Suplentes: Prof. Dr. 
Ernane José Xavier Costa do Departamento de Ciências Básicas 
da FZEA/USP, Prof. Dr. Valdo Rodrigues Herling do Departamento 
de Zootecnia e Prof. Dr. Joanir Pereira Eler do Departamento de 
Medicina Veterinária da FZEA/USP.

 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

 REITORIA

 PRÓ-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO 
UNIVERSITÁRIO
 Diretoria Geral de Recursos Humanos
 DIVISÃO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
Fica convocado(a) para comparecer na UNICAMP o(a) 

candidato(a) classificado(a) no Processo Seletivo Temporário, 
Edital de Abertura 001/2015,Processo Nº15-P-03807/2015, para 
preenchimento da função especificada: PAEPE - Técnico de 
enfermagem - junto à Unicamp. Classif.44º - Nome - CINTIA 
LEME DE OLIVEIRA.

O(a) candidato(a) deverá comparecer impreterivelmente 
dia 18 de agosto de 2015 às 09:00 horas, na Divisão de Plane-
jamento e Desenvolvimento, Prédio III da Reitoria - Campus da 
Unicamp, Cidade Universitária, Zeferino Vaz, em Barão Geraldo 
- Campinas – SP, para tratar de assunto referente à contratação e 
apresentar a lista de documentos disponível no site: http://www.
dgrh.unicamp.br/produtos-e-servicos/contratacao-temporaria.

O não comparecimento do(a) candidato(a) no prazo esta-
belecido será considerado como desistência por parte do(a) 
interessado(a).

Fica convocado(a) para comparecer na UNICAMP o(a) 
candidato(a) classificado(a) no Processo Seletivo Temporário, 
Edital de Abertura 001/2015,Processo Nº15-P-03807/2015, para 
preenchimento da função especificada: PAEPE - Técnico de 
enfermagem - junto à Unicamp. Classif.45º - Nome - EMERSON 
FERNANDO SILVA.

O(a) candidato(a) deverá comparecer impreterivelmente 
dia 18 de agosto de 2015 às 09:00 horas, na Divisão de Plane-
jamento e Desenvolvimento, Prédio III da Reitoria - Campus da 
Unicamp, Cidade Universitária, Zeferino Vaz, em Barão Geraldo 
- Campinas – SP, para tratar de assunto referente à contratação e 
apresentar a lista de documentos disponível no site: http://www.
dgrh.unicamp.br/produtos-e-servicos/contratacao-temporaria.

O não comparecimento do(a) candidato(a) no prazo esta-
belecido será considerado como desistência por parte do(a) 
interessado(a).

 DIVISÃO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
Fica convocado(a) para comparecer na UNICAMP o(a) 

candidato(a) classificado(a) no Processo Seletivo Temporário, 
Edital de Abertura 006/2014,Processo Nº15-P-27568/2014, para 
preenchimento da função especificada: PAEPE - Enfermeiro - 
junto à Unicamp. Classif.11º - Nome - LEILA ALVES BARBOSA.

O(a) candidato(a) deverá comparecer impreterivelmente 
dia 18 de agosto de 2015 às 09:00 horas, na Divisão de Plane-
jamento e Desenvolvimento, Prédio III da Reitoria - Campus da 
Unicamp, Cidade Universitária, Zeferino Vaz, em Barão Geraldo 
- Campinas – SP, para tratar de assunto referente à contratação e 
apresentar a lista de documentos disponível no site: http://www.
dgrh.unicamp.br/produtos-e-servicos/contratacao-temporaria.

O não comparecimento do(a) candidato(a) no prazo esta-
belecido será considerado como desistência por parte do(a) 
interessado(a).

 DIVISÃO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
Fica convocado(a) para comparecer na UNICAMP o(a) 

candidato(a) classificado(a) no Concurso Público, Edital de 
Abertura 96/2013, para preenchimento da função especificada: 
PAEPE - Profissional para Assuntos Administrativos - junto 
à Unicamp. Classif. - Nome 167º - ELAINE MARISE FABRINI 
HERNANDEZ.

O(a) candidato(a) deverá comparecer impreterivelmente 
dia 18 de Agosto de 2015 às 09:00 horas, na Divisão de Plane-
jamento e Desenvolvimento, Prédio III da Reitoria - Campus da 
Unicamp, Cidade Universitária, Zeferino Vaz, em Barão Geraldo 
- Campinas - SP, para tratar de assunto referente à admissão e 
apresentar a lista de documentos disponível no site: http://www.
dgrh.unicamp.br/produtos-e-servicos/contratacao, bem como os 
documentos solicitados no item 9.2 do edital de abertura.

O não comparecimento do(a) candidato(a) no prazo esta-
belecido será considerado como desistência por parte do(a) 
interessado(a).

Fica convocado(a) para comparecer na UNICAMP o(a) 
candidato(a) classificado(a) no Concurso Público, Edital de 
Abertura 96/2013, para preenchimento da função especificada: 
PAEPE - Profissional para Assuntos Administrativos - junto à 
Unicamp. Classif. - Nome 168º - MARCELA MORETTO.

O(a) candidato(a) deverá comparecer impreterivelmente 
dia 18 de Agosto de 2015 às 09:00 horas, na Divisão de Plane-
jamento e Desenvolvimento, Prédio III da Reitoria - Campus da 
Unicamp, Cidade Universitária, Zeferino Vaz, em Barão Geraldo 
- Campinas - SP, para tratar de assunto referente à admissão e 
apresentar a lista de documentos disponível no site: http://www.

2.Bolsas
2.1. Será uma (1) bolsa (nível graduação) para a vigência de 

setembro de 2015 a agosto de 2016 (atribuídas por um período 
de 12 meses).

2.2. O valor da Bolsa será de R$ 400.00
2.3. A bolsa será atribuída exclusivamente para aluno da 

Universidade de São Paulo (USP).
2.4. A conclusão da Bolsa, com aproveitamento, dará ao 

aluno direito de solicitar declaração de participação no projeto.
2.5. As atividades do aluno no projeto deverão ser com-

patíveis com suas atividades discentes, e terão a carga horária 
máxima de 10 horas semanais.

2.6. O coordenador do projeto deverá entregar a Folha de 
Frequência preenchida e assinada pelo aluno e por ele até o dia 
30 de cada mês, sob pena de cancelamento do pagamento e da 
emissão do Certificado/Declaração. Ao término da Bolsa o aluno 
deverá apresentar sua produção;

2.7. O coordenador do projeto deverá entregar até o início 
da Bolsa, na Secretaria da Comissão de Cultura e Extensão o 
Termo de Compromisso preenchido e assinado pelo aluno e 
por ele.

3. Bolsista
Requisitos
3.1. Estar regularmente matriculado em curso de graduação.
3.1.2. Ser selecionado e indicado pela coordenadora do 

projeto.
3.2. Compromissos
3.2.1. No momento da atribuição da bolsa, não estar 

recebendo bolsa de outros programas ou de outras agências 
de fomento, caso contrário, será considerado inelegível à vaga 
pleiteada.

4. Inscrição
4.1. O período de inscrição será de 17 de agosto de 2015 a 

19 de agosto de 2015.
4.2. Os seguintes documentos deverão ser entregues na 

Secretaria da Comissão de Cultura e Extensão da Escola de 
Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo, 
situada à Av. Arlindo Béttio, no. 1000, bairro Ermelino Matara-
zzo, São Paulo SP, dentro do período de inscrição, entre 09h00 
e 16h00:

4.2.1. Ficha de Inscrição preenchida (deverá ser solicitada 
no ato da inscrição)

4.2.2. Histórico Escolar completo e atualizado.
4.3. Carta de interesse (justificar o interesse no projeto).
4.4. É vedada a inscrição sem a entrega da documentação 

constante neste edital.
4.5. Todos os dados pessoais do aluno deverão estar atuali-

zados no Sistema Júpiter.
5. Seleção
5.1. O processo de seleção será realizado sob a responsa-

bilidade da coordenadora do Projeto compreendendo avaliação, 
priorização e classificação dos pedidos.

5.2. A seleção ocorrera nos dias 24/08/2015 e 25/08/2015 . 
Constará análise dos documentos entregues na inscrição.

5.3. Os candidatos selecionados serão divulgados na sema-
na seguinte ao período de inscrições realizadas na data provável 
de 28/08/2015.

6. Disposições Finais
6.1. A coordenação do projeto poderá cancelar ou suspen-

der a bolsa a qualquer momento, caso se verifique o não cumpri-
mento das normas, deveres e requisitos deste edital.

6.2. A participação no Projeto não estabelecerá vínculo 
empregatício com a Universidade de São Paulo

6.3. Casos omissos serão decididos pela coordenação do 
projeto, desta Escola de Artes, Ciências e Humanidades (EACH/
USP).

6.4. Outras informações poderão ser obtidas através do 
e-mail ccex-each@usp.br.

6.5. O aluno selecionado deverá providenciar conta corrente 
individual no Banco do Brasil.

 ESCOLA DE ENGENHARIA DE SÃO CARLOS
 UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
ESCOLA DE ENGENHARIA DE SÃO CARLOS
Edital ATAc-37/2015
Convocação para as provas do concurso para Professor 

Doutor junto ao Departamento de Engenharia Aeronáutica.
O Diretor torna público que o concurso para o provimento 

do cargo de Professor Doutor, referência MS-3, em RDIDP, cargo 
nº 1091409, claro nº 1048350, no Departamento de Enge-
nharia Aeronáutica, junto à Área de Conhecimento Aviônica, 
Navegação e Sistemas de Controle de Aeronaves (ref.: edital 
ATAc-77/2014, publicado no D.O.E. de 12/12/2014), no qual 
se encontram inscritos ITALO ROMANI DE OLIVEIRA, JORGE 
HENRIQUE BIDINOTTO, LUCIANO DE OLIVEIRA NERIS, WALTER 
LUIS TERÇARIOL, ELOI FONSECA, ÉDSON MULERO GRUPPIONI 
e DOUGLAS DANIEL SAMPAIO SANTANA, será realizado no 
período de 2 a 4/9/2015, com início no dia 2, quarta-feira, às 8h 
e 30min, na Sala de Reuniões da Área Acadêmica da EESC – 1º 
andar do Bloco E-1, sito na Avenida Trabalhador São-carlense, 
400 – São Carlos – SP.

Ficam, pelo presente Edital, convocados a Comissão Jul-
gadora e os candidatos inscritos no referido concurso (edital 
ATAc-30/2015, publicado no D.O.E. de 20/6/2015 e edital ATAc-
35/2015, publicado no D.O.E. de 8/7/2015).

Assistência Técnica Acadêmica da Escola de Engenharia de 
São Carlos da Universidade de São Paulo, em 11/8/2015.

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
ESCOLA DE ENGENHARIA DE SÃO CARLOS
Comunicado ATAc-38/2015
Realizou-se, na Escola de Engenharia de São Carlos da 

Universidade de São Paulo, nos dias 07 e 08/07/2015, o concur-
so para Livre-Docência junto ao Departamento de Engenharia 
Mecânica, na Área de Conhecimento Energia e Poluição do Ar, 
ao qual se apresentou o Professor Doutor JOSMAR DAVILSON 
PAGLIUSO, como único candidato inscrito.

Diante do quadro de notas e médias, anexo ao processo 
2015.1.1226.18.1, constatou-se que o candidato foi unani-
memente habilitado e indicado à obtenção do título de Livre-
Docente.

A Comissão Julgadora foi assim constituída: Prof. Dr. 
Fernando Martini Catalano – SAA/EESC/USP; Prof. Dr. Harry 
Edmar Schulz – SHS/EESC/USP; Prof. Dr. Carlos Alberto Gaspa-
retto – especialista (aposentado) – UNICAMP; Prof. Dr. Paulo 
Cesar Razuk – UNESP/Bauru; Prof. Dr. Ayrton Figueiredo Martins 
(aposentado) – UFSM.

A Congregação da EESC, em sessão de 07/08/2015, homo-
logou o Relatório da Comissão Julgadora do concurso em 
referência.

Assistência Técnica Acadêmica da Escola de Engenharia de 
São Carlos da Universidade de São Paulo, em 11/08/2015.

 FACULDADE DE ARQUITETURA E 
URBANISMO
 Edital ATAc 028/2015
Referente ao Edital ATAc 017/2015
RESULTADO FINAL / CLASSIFICAÇÃO 
A Diretora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da 

USP torna público o Resultado Final / Classificação do Processo 
Seletivo para contratação de 1 docente, na categoria de Profes-
sor Contratado III (professor doutor) em doze horas semanais de 
trabalho, para o Departamento de Projeto/FAUUSP, realizado de 
acordo com o Edital ATAC 017/2015, de Abertura de Processo 
Seletivo para contratação de docente, publicado no D.O.E. 
de 30.06.2015. Classificação/ Nome do Candidato: 1º Polise 
Moreira de Marchi; 2º César Augusto Sartorelli. O resultado do 
processo seletivo foi homologado ad referendum do Conselho 
Técnico-Administrativo (CTA) da FAU.

8 – A ausência ao exame médico, eliminará o candidato do 
Concurso Público.

9 – A inexatidão das informações prestadas ou a consta-
tação de irregularidades em documentos, ainda que verificadas 
posteriormente, eliminará o candidato concursado.

ANEXO I – LISTA DE CONVOCAÇÃO
I – São Paulo
Opção: 1001 – JARDINEIRO
Candidato -  - Documento - Prova Objetiva - Class
351000133T - JOSINO CONCEIÇÃO - 20090020 - 93,33 - 40
Opção: 2001 – AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Candidato -  - Documento - Prova Objetiva - Class
FABIANA ROMÃO DA SILVA - 401879422 - 67,50 - 90
Opção: 2003 – AUXILIAR DE PESSOAL
Candidato -  - Documento - Prova Objetiva - Class
351001614S - RODRIGO MACEDO CAMPOS - 32738377x 

- 57,50 - 20
Opção: 3001 – ARQUITETO
Candidato -  - Documento - Prova Objetiva - Class
351001820V - MARIA VITÓRIA FISCHER DOS SANTOS - 

287803855 - 76,00 - 3
ANEXO II - DOCUMENTAÇÃO
- Os candidatos deverão entregar cópia reprográfica auten-

ticada ou original acompanhado de cópia simples, dos docu-
mentos abaixo relacionados, de acordo com o respectivo cargo:

1) - Carteira de Trabalho e Previdência Social;
2) - Certidão de Nascimento ou Casamento;
3) - 3 (três) fotos 3x4 recentes, com fundo branco;
4) - Carteira de Identidade (RG), comprovando ter, no míni-

mo, 18 anos de idade completos (na data da posse);
5) - Titulo de Eleitor acompanhado dos dois últimos com-

provantes de votação, ou de Certidão de regularidade com a 
Justiça Eleitoral;

6) - Certificado de Reservista de 1ª ou 2ª categoria ou Cer-
tificado de Dispensa de Incorporação ou de Isenção do Serviço 
Militar, se do sexo masculino;

7) - Cadastro de Pessoa Física regularizado (CPF);
8) - Cartão do PIS/PASEP, se possuir;
9) - Diploma ou certificado de conclusão de curso para 

níveis fundamental e médio ou equivalente;
10) - Diploma ou Certificado de conclusão de curso de 

nível superior ou habilitação legal equivalente, fornecida por 
instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da 
Educação (MEC);

11) - Caderneta de vacinação dos filhos menores de 14 
(se houver);

12) - Certidão de nascimento dos filhos;
13) - Atestado de invalidez, emitido pelo INSS, de filho de 

qualquer idade;
14) - Comprovante de escolaridade requerida pelo cargo;
15) - Declaração Negativa de Acumulação de Emprego 

Público;
16) - Comprovante de Residência;
17) - Comprovante do Registro no Conselho da categoria 

(ex.: CRC, CRQ, OAB etc.), para profissões regulamentadas;
18) - Certidão negativa de antecedentes criminais expedida 

pela secretaria de segurança pública da área de seu domicílio 
(original)

19) - Certidão expedida pelo órgão competente, indicando 
o tipo de aposentadoria (somente para os aposentados em 
cargo/emprego/função, públicos, desde que os cargos estejam 
previstos nas acumulações legais previstas pela constituição 
federal) – original.

20) - Registro na Polícia Federal para o cargo de Vigilante.
21) - Carteira nacional de habilitação categoria C (para os 

cargos de motorista e tratorista agrícola)
22) - Registro no MTE para o cargo de Médico do Trabalho.
23) - Registro no MTE/SRTE para o cargo de Auxiliar de 

Enfermagem do Trabalho.
24) - Registro na DRT para o cargo de Técnico de Segurança 

do Trabalho.
O presente Edital de Convocação encontra-se disponível no 

site www.zoologico.sp.gov.br
E, para que chegue ao conhecimento de todos é expedido 

o presente Edital.
São Paulo, 11 de agosto de 2015.
Dr. Paulo Magalhães Bressan
Diretor Presidente

 UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

 UNIDADES UNIVERSITÁRIAS

 ESCOLA DE ARTES, CIÊNCIAS E 
HUMANIDADES
 UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
UNIDADES UNIVERSITÁRIAS
ESCOLA DE ARTES, CIÊNCIAS E HUMANIDADES – EACH/USP
Comunicado
Edital EACH/Atac 064/2015
Abertura de inscrições para Bolsa de Monitoria junto ao 

Projeto: Projeto Clarice
O projeto: A noção de cidadania, pouco explorada nas esco-

las de ensino básico, é fundamental para tornar os indivíduos 
agentes transformadores de seu espaço. O objetivo central deste 
projeto será, portanto, estimular a noção de pertencimento ao 
espaço público e de capacidade de mudança da própria reali-
dade e da realidade social por parte das crianças, para que elas 
se percebam como atores sociais em seu ambiente. Descrição 
sumária: O projeto Clarice foi embasado em um amplo estudo 
do antigo projeto Oficinas Culturais de Sapopemba (Ocupemba), 
da administração dos atuais projetos de cultura e extensão da 
EACH, dos princípios institucionais da USP e das características 
socioeconômicas da comunidade do Jardim Keralux. Como a ini-
ciativa nasceu da disciplina " Resolução de problemas II, desde 
o começo do semestre os integrantes fizeram entrevistas com 
docentes que já realizaram e realizam projetos de extensão na 
EACH, buscando entender suas dificuldades e seus entraves na 
formulação e implementação dos mesmos. Como pesquisaram 
o porquê de muitos projetos não alcançarem seus objetivos, 
estarão preparados para os possíveis problemas que irão surgir. 
Entrevistaram os integrantes do antigo projeto - Ocupemba -, 
usufruindo de suas experiências; conversaram com a diretora 
da escola que, além de aceitar a vinda do projeto, orientou-lhes 
sobre o perfil dos alunos. Tudo isso foi utilizado como auxilio 
para a formulação das oficinas. Os alunos que participaram da 
pesquisa também participaram de projetos de extensão univer-
sitária no ano de 2014.

1. Finalidade: A finalidade do projeto Clarice é auxiliar na 
promoção do desenvolvimento de noções de cidadania aos 
alunos do primeiro ano do Ensino Fundamental da E.E. Irmã 
Annete Marlene Fernandes de Mello, localizada Endereço: Rua 
Arlindo Béttio, 45 - B Bairro Vila Guaraciaba - Distrito Cangaíba 
Zona Leste - São Paulo - SP , além de promover desenvolvimento 
social à população da Zona Leste e contribuir na resposta às 
expectativas dos moradores da Zona Leste em relação a EACH-
USP. A relevância do projeto de extensão, tanto para os discentes 
e a docente participantes quanto para a população atingida, 
será contribuir para o reforço do vínculo entre esta e a unidade, 
para que EACH-USP possa promover mudanças mais profundas 
na realidade social da população de seu entorno. A relevância, 
especialmente, para os discentes, será formar profissionais que 
ao longo de sua graduação tiveram a oportunidade de desen-
volver, por meio de ações diretas, noções mais profundas de 
cidadania, que poderão nortear suas ações como profissionais e 
cidadãos no futuro, contribuindo para luta contra a desigualdade 
social brasileira.

da vaga, acarretando a perda do direito a contratação, nos ter-
mos do Edital de Concurso Público nº. 001/2012.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº. 075
I – São Paulo
Opção: 1001 – JARDINEIRO
Candidato -  - Documento - Prova Objetiva - Class
 - 351000157L - MARCIO PAULO FAGUNDES DA SILVA - 

291482077 - 93,33 - 39
Opção: 3001 – ARQUITETO
Candidato -  - Documento - Prova Objetiva - Class
 - 351001845P - REGINA SAEMI KIKKWA HOSODA - 

20910823X - 80,00 - 2
O presente Comunicado encontra-se disponível no site 

www.zoologico.sp.gov.br
E, para que chegue ao conhecimento de todos é expedido 

o presente.
São Paulo, 11 de agosto de 2015.
Dr. Paulo Magalhães Bressan
Diretor Presidente
 FUNDAÇÃO PARQUE ZOOLÓGICO DE SÃO PAULO
CONCURSO PÚBLICO Nº. 001/2012
PROCESSO N.º 1193CC1210
COMUNICADO Nº. 068
O Diretor Presidente da Fundação Parque Zoológico de São 

Paulo, nos termos do disposto no Capitulo “09 – Do Provimento 
das Funções” do Edital de Concurso Público nº. 001/2012 e seus 
Anexos, torna público que:

01 - O(s) candidato(s) abaixo relacionado(s), convocado(s) 
para manifestação de interesse quanto a admissão, para preen-
chimento de 01 (uma) vaga existente no cargo “Opção: 2001 
– Auxiliar Administrativo”, desistiu(ram) da vaga, acarretando a 
perda do direito a contratação, nos termos do Edital de Concurso 
Público nº. 001/2012.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº. 076
I – São Paulo
2001 – AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Candidato -  - Documento - Prova Objetiva - Class
 - 351000641Q - FERNANDA AGUIAR PEDRO - 345610532 

- 67,50 - 93
O presente Comunicado encontra-se disponível no site 

www.zoologico.sp.gov.br
E, para que chegue ao conhecimento de todos é expedido 

o presente.
São Paulo, 11 de agosto de 2015.
Dr. Paulo Magalhães Bressan
Diretor Presidente
 FUNDAÇÃO PARQUE ZOOLÓGICO DE SÃO PAULO
CONCURSO PÚBLICO Nº. 001/2012
PROCESSO N.º 1193CC1210
COMUNICADO Nº. 069
O Diretor Presidente da Fundação Parque Zoológico de São 

Paulo, nos termos do disposto no Capitulo “09 – Do Provimento 
das Funções” do Edital de Concurso Público nº. 001/2012 e seus 
Anexos, torna público que:

01 - O(s) candidato(s) abaixo relacionado(s), convocado(s) 
para manifestação de interesse quanto a admissão, para preen-
chimento de 01 (uma) vaga existente no cargo “Opção: 2003 
– Auxiliar de Pessoal”, desistiu(ram) da vaga, acarretando a 
perda do direito a contratação, nos termos do Edital de Concurso 
Público nº. 001/2012.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº. 077
I – São Paulo
2003 – AUXILIAR DE PESSOAL
Candidato -  - Documento - Prova Objetiva - Class
 - 351001615U - ROMARIO WONG - 483023036 - 57,50 - 18
 - 351001476V - ARTHUR DE ALMEIDA CAMPOS - 

43787624X - 57,50 - 19
O presente Comunicado encontra-se disponível no site 

www.zoologico.sp.gov.br
E, para que chegue ao conhecimento de todos é expedido 

o presente.
São Paulo, 11 de agosto de 2015.
Dr. Paulo Magalhães Bressan
Diretor Presidente
 FUNDAÇÃO PARQUE ZOOLÓGICO DE SÃO PAULO
CONCURSO PÚBLICO Nº. 001/2012
PROCESSO N.º 1193CC1210
COMUNICADO Nº. 069
O Diretor Presidente da Fundação Parque Zoológico de São 

Paulo, nos termos do disposto no Capitulo “09 – Do Provimento 
das Funções” do Edital de Concurso Público nº. 001/2012 e seus 
Anexos, torna público que:

01 - O(s) candidato(s) abaixo relacionado(s), convocado(s) 
para manifestação de interesse quanto a admissão, para preen-
chimento de 01 (uma) vaga existente no cargo “Opção: 2003 
– Auxiliar de Pessoal”, desistiu(ram) da vaga, acarretando a 
perda do direito a contratação, nos termos do Edital de Concurso 
Público nº. 001/2012.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº. 077
I – São Paulo
2003 – AUXILIAR DE PESSOAL
Candidato -  - Documento - Prova Objetiva - Class
 - 351001615U - ROMARIO WONG - 483023036 - 57,50 - 18
 - 351001476V - ARTHUR DE ALMEIDA CAMPOS - 

43787624X - 57,50 - 19
O presente Comunicado encontra-se disponível no site 

www.zoologico.sp.gov.br
E, para que chegue ao conhecimento de todos é expedido 

o presente.
São Paulo, 11 de agosto de 2015.
Dr. Paulo Magalhães Bressan
Diretor Presidente
 FUNDAÇÃO PARQUE ZOOLÓGICO DE SÃO PAULO
CONCURSO PÚBLICO Nº. 001/2012
PROCESSO N.º 1193CC1210
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº. 078
O Diretor Presidente da Fundação Parque Zoológico de São 

Paulo, nos termos do disposto no Capitulo “XII – Do Provimento 
do Cargo” do Edital de Concurso Público nº. 001/2012 e seus 
Anexos, CONVOCA os candidatos classificados para anuência 
quanto a admissão, apresentação de documentos e realização 
de exames médicos admissionais, conforme regras a seguir:

1 – Ficam convocados para cont ratação os candidatos habi-
litados, obedecendo rigorosamente a ordem de classificação, 
relacionados no Anexo I.

2 – Os convocados deverão se apresentar no prazo de 3 
(três) dias úteis a contar do primeiro dia útil a partir da publica-
ção deste Edital, na sede da Fundação Parque Zoológico de São 
Paulo, sita à Av. Miguel Stéfano, nº. 4241 – Água Funda – São 
Paulo – SP, na Divisão de Recursos Humanos, horário das 8:00 
às 10:00 horas, munidos da documentação necessária, conforme 
especificado no Anexo II deste Edital.

3 – O não comparecimento nos dias e horários indicados, 
bem como, a não apresentação dos documentos de comprova-
ção dos pré-requisitos, conforme Edital de Concurso, implicará 
na perda definitiva do direito a vaga, qualquer que seja o 
motivo alegado.

4 – Para admissão não serão aceitos protocolos de docu-
mentos.

5 – Os candidatos convocados serão encaminhados, após a 
entrega da documentação, para exame médico admissional, cujo 
resultado é condição indispensável para a contratação.

6 – O exame médico pré-admissional será exclusivamente 
eliminatório e realizar-se-á com base nas atividades inerentes 
ao cargo para o qual o candidato foi aprovado, considerando-se 
as condições de saúde necessárias para exercício das mesmas.

7 – O exame médico será realizado em data, local e horário 
pré-determinado, não podendo ser alterado.
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