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III - julgamento do memorial com prova pública da argüição 
- peso 4 (quatro);

IV - prova pública oral de erudição, de acordo com o artigo 
156 do Regimento Geral - peso 2 (dois);

3. A prova escrita, que versará sobre assunto de ordem geral 
e doutrinária, 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 de concurso e dela dará conhecimento aos candi-
datos, vinte e quatro horas antes do sorteio do ponto;

II - sorteado o ponto, inicia-se o prazo improrrogável de 
cinco horas de duração da prova;

III - durante sessenta minutos, após o sorteio, será per-
mitida a consulta a livros, periódicos e outros documentos 
bibliográficos;

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

V - a prova, que será lida em sessão pública pelo candidato, 
deverá ser reproduzida em cópias que serão entregues aos mem-
bros da comissão julgadora, ao se abrir a sessão;

VI - cada prova será avaliada pelos membros da comissão 
julgadora, individualmente.

Parágrafo Único - O candidato poderá propor a substituição 
de pontos, imediatamente após tomar conhecimento de seus 
enunciados, se entender que não pertencem ao programa do 
concurso, cabendo à comissão julgadora decidir, de plano, sobre 
a procedência da alegação.

4. Na defesa pública de tese ou de texto elaborado os 
examinadores levarão em conta o valor intrínseco do trabalho, o 
domínio do assunto abordado, bem como a contribuição original 
do candidato na área de conhecimento pertinente.

5. Na defesa pública de tese ou de texto serão obedecidas 
as seguintes normas:

I - a tese ou texto será enviado a cada membro da comissão 
julgadora, pelo menos trinta dias antes da realização da prova;

II - a duração da arguição não excederá de trinta minutos 
por examinador, cabendo ao candidato igual prazo para a 
resposta;

III - havendo concordância entre o examinador e o candida-
to, poderá ser estabelecido o diálogo entre ambos, observado o 
prazo global de sessenta minutos.

Parágrafo único - Na área de Artes, o regimento das Uni-
dades determinará as adaptações julgadas necessárias, não 
podendo ser suprimida uma parte escrita.

6. O julgamento do memorial e a avaliação da prova pública 
de arguição serão expressos mediante nota global, atribuída 
após a arguição de todos os candidatos, devendo refletir o 
desempenho na arguição, bem como o mérito dos candidatos.

Parágrafo Primeiro - O mérito dos candidatos será julgado 
com base no conjunto de suas atividades, que poderão com-
preender:

I - produção científica, literária, filosófica ou artística;
II - atividade didática;
III - atividades de formação e orientação de discípulos;
IV - atividades relacionadas à prestação de serviços à 

comunidade;
V - atividades profissionais, ou outras, quando for o caso;
VI - diplomas e outras dignidades universitárias.
Parágrafo Segundo - A comissão julgadora considerará, de 

preferência, os títulos obtidos, os trabalhos e demais atividades 
realizadas após a obtenção do grau de doutor.

7. A prova pública oral de erudição deverá ser realizada de 
acordo com o programa publicado no edital, de acordo com o 
artigo 156 do Regimento Geral da USP.

Parágrafo primeiro - Compete à comissão julgadora decidir 
se o tema escolhido pelo candidato é pertinente ao programa.

Parágrafo segundo - O candidato, em sua exposição, não 
poderá exceder a sessenta minutos.

Parágrafo terceiro - Ao final da apresentação, cada membro 
da comissão poderá solicitar esclarecimentos ao candidato, não 
podendo o tempo máximo, entre perguntas e respostas superar 
sessenta minutos.

Parágrafo quarto - Cada examinador, após o término da 
prova de erudição de todos os candidatos, dará a nota, encer-
rando-a em envelope individual.

Os programas que servirão de base para o concurso e 
demais informações, poderão ser obtidos na Seção de Apoio 
Acadêmico da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Uni-
versidade de São Paulo, no endereço acima citado e no telefone 
(011) 3091-1003.

Assistência Acadêmica da Escola de Artes, Ciências e Huma-
nidades da Universidade de São Paulo.

 ESCOLA POLITÉCNICA
 Comunicado EP-078/2014
Retificação do Edital EP/Concursos - 077/2014, publicado no 

DOE de 29/08/2014
Onde se lê:
“V - prova de que é portador do título de Doutor em Enge-

nharia, outorgado pela USP, por ela reconhecido, ou de validade 
nacional. (cópia autenticada). Não serão aceitos protocolos.”

Leia-se:
“V - prova de que é portador do título de Doutor, outorgado 

pela USP, por ela reconhecido, ou de validade nacional. (cópia 
autenticada). Não serão aceitos protocolos.”

 FACULDADE DE ARQUITETURA 
E URBANISMO
 Universidade de São Paulo
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo
HOMOLOGAÇÃO
Edital ATAc 033/2014
Referente ao Edital ATAc 067/2013
Foi realizado nesta Faculdade, no período de 18 a 

20.08.2014, concurso para contratação de 01 (um) docente, 
como Professor Doutor MS-3.1, em R.T.C., no cargo/claro código 
nº 1239279, distribuído pela Portaria GR - 6219, de 19.06.2013., 
na área de conhecimento de Tecnologia da Arquitetura e Urba-
nismo, junto ao Departamento de Tecnologia da Arquitetura 
da FAUUSP, em virtude da aposentadoria do Professor Doutor 
Khaled Ghoubar. EDITAL ATAC 067/2013, processo de abertura 
nº 2013.1.1914.16.7, no qual se inscreveram os candidatos: 
Angelo Salvador Filardo Junior - Proc. nº 2014.1.157.16.9 e Caio 
Santo Amore de Carvalho - Proc. nº 2014.1.159.16.1. Integraram 
a Comissão Julgadora, como membros titulares, os Professores 
Doutores: Rosaria Ono, Presidente da referida Comissão; Fabia-
na Lopes de Oliveira, ambas docentes do Departamento de 
Tecnologia da Arquitetura; Nuno de Azevedo Fonseca e Helena 
Aparecida Ayoub Silva ambos do Departamento de Projeto, 
todos docentes ativos da Faculdade de Arquitetura e Urbanis-
mo da Universidade de São Paulo e João Marcos de Almeida 
Lopes do Instituto de Arquitetura e Urbanismo; como membros 
suplentes, os Professores Doutores: Antonio Carlos Barossi do 
Departamento de Projeto e Maria Camila Loffredo D’Ottaviano, 
do Departamento de Tecnologia da Arquitetura e Urbanismo, 
ambos docentes da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, foi considerado 
habilitado o candidato Angelo Salvador Filardo Junior. Encer-
rados os trabalhos a Comissão Julgadora indicou o candidato 
Doutor Caio Santo Amore de Carvalho a ocupar o cargo junto à 
área de conhecimento de Tecnologia de Arquitetura e Urbanismo 
do Departamento de Tecnologia da Arquitetura da Faculdade 
de Arquitetura da Universidade de São Paulo. O resultado do 
concurso foi homologado pela Congregação desta Faculdade, em 
sessão de 27 de agosto de 2014.

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

01 – O(s) candidato(s) abaixo relacionado(s), convocado(s) 
para comparecimento e entrega da documentação, desistiu(ram) 
da vaga, acarretando a perda do direito a contratação, nos ter-
mos do Edital de Concurso Público nº. 001/2014.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº. 009
II – Araçoiaba da Serra
Opção: 101– AUXILIAR DE SERVIÇOS OPERACIONAIS
Candidato - Documento - Prova Objetiva - Class
565000730P - THOMAS CZERNIEWICZ FILHO - 284513805 

- 56,67 - 7
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, 29 de agosto de 2014.
Dr. Paulo Magalhães Bressan
Diretor Presidente

 UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

 UNIDADES UNIVERSITÁRIAS

 ESCOLA DE ARTES, 
CIÊNCIAS E HUMANIDADES
 EDITAL EACH/ATAc 053/2014
ABERTURA DE INSCRIÇÕES PARA O CONCURSO PÚBLICO 

DE TÍTULOS E PROVAS VISANDO A OBTENÇÃO DO TÍTULO DE 
LIVRE-DOCENTE DA ESCOLA DE ARTES, CIÊNCIAS E HUMANIDA-
DES DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO.

A Diretora da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da 
Universidade de São Paulo torna público a todos os interessados 
que, de acordo com o decidido pela Congregação em sessão 
ordinária realizada em 13 de agosto de 2014, estarão abertas, 
pelo prazo de 15 dias, contados de 01 de setembro de 2014 a 
15 de setembro de 2014, das 9h às 11h e das 14h as 16h de 
segunda a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, 
as inscrições ao concurso público visando à obtenção do Título 
de Livre-Docente, para as áreas de conhecimento: 1.Economia, 
gestão e política; 2. Informação e tecnologia; 2. Cultura, arte e 
lazer; 3.Sociedade, saúde e educação; 4.Natureza e 5. Comuni-
cação e Marketing; nos termos do Regimento Geral da USP e do 
Regimento Interno da Escola de Artes, Ciências e Humanidades, 
nas especialidades:

a) - Área: Natureza
Especialidade: Biofísica Molecular
Programa:
1. Estrutura atômica e molecular
2. Forças intermoleculares e aplicações em sistemas bio-

lógicos
3. Espectroscopia de fluorescência, absorção e dicroísmo 

circular
4. Estrutura de biomoléculas
5. Biofísica dos sistemas sensoriais
6. Radiação na região visível e ultravioleta: conceitos e 

aplicações biológicas
7. Termodinâmica de sistemas biológicos
8. Biomateriais e biossensores
9. Transporte através de membrana
10. Sinalização intracelular
b) - Área: Natureza
Especialidade: Genética e Evolução
Programa
1. Origem da vida
2. Filogenia molecular e filogeografia
3. Conceitos de espécie
4. Seleção natural
5. Adaptação
6. Especiação
7. Evolução molecular: genes e genomas
8. Mutação e recombinação
9. Leis de Mendel e suas variações
10. Interações gênicas
11. Genética de populações e conservação
12. Genética quantitativa
13. Genética e Comportamento
14. Genética e Cultura
c) - Área: Informação e tecnologia
Especialidade: Modelagem de Sistemas Complexos
Programa
1. - Sistemas Complexos: conceitos e modelagem
2. - Modelagem Baseada em Agentes e Autômatos Celulares
3. - Emergência e Auto-organização
4. - Sistemas Dinâmicos Não lineares
5. - Sistemas Caóticos e Fractais
6. - Redes Complexas: teoria e aplicação
7. - Teoria de Jogos e Modelos de Dinâmica Evolucionária
8. - Probabilidade e Inferência Estatística
9. - Métodos de Otimização e Simulação
10. - Métodos de Análise Dados e Séries Temporais.
O concurso será regido pelo disposto no Estatuto e no 

Regimento Geral da Universidade de São Paulo e pelo Regimento 
da Escola de Artes, Ciências e Humanidades, estabelecido pela 
Resolução USP 5.905, de 18 de janeiro de 2011.

As inscrições serão feitas na Seção de Apoio Acadêmico, na 
Escola de Artes, Ciências e Humanidades - USP, Avenida Arlindo 
Béttio, 1000 – Apoio Acadêmico – prédio da administração, São 
Paulo, devendo o candidato apresentar requerimento dirigido a 
Diretora da Escola de Artes, Ciências e Humanidades, contendo 
dados pessoais (nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, tele-
fones residencial e celular, endereços residencial e eletrônico), 
área de conhecimento e especialidade a que concorre, acompa-
nhado dos seguintes documentos:

I - memorial circunstanciado, em 10 (dez) cópias, sendo 
uma cópia não encadernada, no qual sejam comprovados os 
trabalhos publicados, as atividades realizadas pertinentes ao 
concurso e as demais informações que permitam avaliação de 
seus méritos, devendo salientar o conjunto de suas atividades 
didáticas e contribuições para o ensino;

II - prova de que é portador do título de Doutor outorgado 
pela USP, por ela reconhecido ou de validade nacional (original 
e uma cópia);

III - prova de quitação com o serviço militar para candidatos 
do sexo masculino (original e uma cópia);

IV - título de eleitor e comprovante de votação da última 
eleição ou prova de pagamento de multa ou a devida justificati-
va (original e uma cópia).

V - 10 (dez) exemplares de tese original ou de texto que 
sistematize criticamente a obra do candidato ou parte dela.

Parágrafo primeiro: Os docentes em exercício na USP, desde 
que tenham cumprido as exigências dos incisos III e IV por oca-
sião de seu contrato inicial, estão dispensados da apresentação 
dos documentos neles indicados. Os estrangeiros ficam também 
dispensados daquelas exigências.

Parágrafo Segundo: No ato da inscrição, os candidatos 
deverão entregar a documentação comprobatória acondicionada 
em pastas, com indicação dos números dos documentos contidos 
em cada uma delas, juntamente com uma lista dos referidos 
documentos.

1. As inscrições serão julgadas pela Congregação, em seu 
aspecto formal, publicando-se a decisão em edital.

Parágrafo Único: O concurso deverá realizar-se após a acei-
tação da inscrição, no prazo de cento e vinte dias, de acordo com 
o artigo 166 do Regimento Geral da USP.

2. As provas constarão de:
I - prova escrita - peso 2 (dois);
II - defesa de tese ou de texto que sistematize criticamente 

a obra do candidato ou parte dela - peso 2 (dois);

- Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS;
- Cadastro de Pessoa Física – CPF;
- Registro Geral – RG;
- Título de Eleitor e último comprovante de votação;
- Cartão do PIS ou PASEP (para os que possuírem);
- Certificado de Reservista (se do sexo masculino);
- Comprovante de Residência;
- Certidão de Nascimento (para os solteiros);
- Certidão de Casamento (para os casados). Separados 

judicialmente e divorciados, certidão averbada;
- Certidão de Nascimento dos filhos até 14 anos incomple-

tos e Carteirinhas de Vacinação;
- Certidão de Nascimento dos filhos de 14 anos completos 

até 21 anos incompletos;
- Certidão de Nascimento dos filhos de 21 anos completos 

até 24 anos incompletos, se universitários;
- Cadastro de Pessoa Física – CPF dos filhos maiores de 

18 anos;
- Cadastro de Pessoa Física – CPF do cônjuge;
- Comprovante de Escolaridade (Diploma e Carteira do 

Conselho de Classe)
- Carteira Nacional de Habilitação – CNH (para aqueles que 

possuírem. Obrigatória para o cargo de código 001) e;
- Declaração de Imposto de Renda – Exercício 2011;
Além dos originais e cópias acima, deverão ser apresentadas 

também 2 (duas) fotos 3x4cm, 1 (uma) foto 2x2cm e currículo 
atualizado.

CONVOCADOS:
Cargo  053 Técnico de Recursos Ambientais (DE/N. Áreas 

Marinhas Protegidas)  Ubatuba
NOME   -   INSCRIÇÃO - DOCUMENTO - DATA NASC - NOTA 

FINAL - Classif.Final
MARCIO CRISTIANO RUBIA  -  02.022338 - 282100088SP - 

18/08/1978 - 68,000  -  3 º
Cargo  075 Analista de Recursos Ambientais (DAF/GF/Setor 

de Orçamento)  São Paulo
NOME   -   INSCRIÇÃO - DOCUMENTO - DATA NASC - NOTA 

FINAL - Classif.Final
FABIO CANDIDO TORRES  -  02.009870 - 158300968SP - 

22/11/1962 - 64,000  -  8 º
E, para que chegue ao conhecimento de todos, é expedido 

o presente Edital.
São Paulo, 29 de agosto de 2014.

 FUNDAÇÃO PARQUE ZOOLÓGICO DE SÃO PAULO

 FUNDAÇÃO PARQUE ZOOLÓGICO DE SÃO PAULO
CONCURSO PÚBLICO Nº. 001/2011
PROCESSO N.º 1271CC1112
COMUNICADO Nº. 101
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. 001/2011 e seus 
Anexos, torna público que:

01 – O(s) candidato(s) abaixo relacionado(s), convocado(s) 
para comparecimento e entrega da documentação, desistiu(ram) 
da vaga, acarretando a perda do direito a contratação, nos ter-
mos do Edital de Concurso Público nº. 001/2011.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº. 084
I – São Paulo
130ZOO  -   AUXILIAR DE SERVIÇOS OPERACIONAIS (ZOO-

LÓGICO - SP)
Candidato  -  Documento - Prova Objetiva - Class
303000101R - CLODOALDO DANTAS PEREIRA - 21567226-

4 - 56,67 - 227
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, 29 de agosto de 2014.
Dr. Paulo Magalhães Bressan
Diretor Presidente
 FUNDAÇÃO PARQUE ZOOLÓGICO DE SÃO PAULO
CONCURSO PÚBLICO Nº. 001/2012
PROCESSO N.º 1193CC1210
COMUNICADO Nº. 036
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) não 
atendeu(ram) ao Edital de Convocação para comparecimento e 
entrega da documentação, acarretando a perda do direito a con-
tratação, nos termos do Edital de Concurso Público nº. 001/2012.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº. 047
I – São Paulo
Opção: 2001 – AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Candidato  -  Documento - Prova Objetiva - Class
 - 351000729T - IDALINA BRAGA DE SNATANA - 332594750 

- 72,50 - 57
02 - O(s) candidato(s) abaixo relacionado(s), convocado(s) 

para comparecimento e entrega da documentação, desistiu(ram) 
da vaga, acarretando a perda do direito a contratação, nos ter-
mos do Edital de Concurso Público nº. 001/2012.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº. 047
I – São Paulo
Opção: 2001 – AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Candidato  -  Documento - Prova Objetiva - Class
 - 351000354N - ANDRÉ PALMIERI - 466829759 - 72,50 - 59
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, 29 de agosto de 2014.
Dr. Paulo Magalhães Bressan
Diretor Presidente
 FUNDAÇÃO PARQUE ZOOLÓGICO DE SÃO PAULO
CONCURSO PÚBLICO Nº. 001/2014
PROCESSO N.º 0392CC1401
COMUNICADO Nº. 008
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. 001/2014 e seus 
Anexos, torna público que:

01 – O(s) candidato(s) abaixo relacionado(s), convocado(s) 
para comparecimento e entrega da documentação, desistiu(ram) 
da vaga, acarretando a perda do direito a contratação, nos ter-
mos do Edital de Concurso Público nº. 001/2014.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº. 011
II – Araçoiaba da Serra
Opção: 101– AUXILIAR DE SERVIÇOS OPERACIONAIS
Candidato - Documento - Prova Objetiva - Class
565000724U - ROSENILDA DO NASCIMENTO - 287010430 

- 50,00 - 8
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, 29 de agosto de 2014.
Dr. Paulo Magalhães Bressan
Diretor Presidente
 FUNDAÇÃO PARQUE ZOOLÓGICO DE SÃO PAULO
CONCURSO PÚBLICO Nº. 001/2014
PROCESSO N.º 0392CC1401
COMUNICADO Nº. 009
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. 001/2014 e seus 
Anexos, torna público que:

(com certificado emitido pela instituição, em papel timbrado, 
promotora do evento)

(0,5 ponto para cada evento – máximo de 05 eventos)
2,50
Total: - 10,00
Local e Data   -   Assinatura: _______________________

________________
Observação: O Curriculum vitae deverá ser entregue pes-

soalmente, no ato da prova da segunda fase, para a Banca 
Examinadora, com os documentos originais acompanhados de 
cópias simples (para aferição dos examinadores), dentro de 
um envelope contendo a seguinte especificação: Programa de 
Aprimoramento Profissional do HCFMUSP- 2015, com nome do 
programa e do candidato.

ANEXO III
PROCESSO SELETIVO DOS PROGRAMAS DE APRIMORA-

MENTO PROFISSIONAL DO HCFMUSP - 2015
MODELO DE RECURSO PARA SEGUNDA FASE
Nome completo:
Nº de inscrição:
Número de documento:
Nome do Programa:
Endereço Completo:
Telefone(s):
E-mail:
Questionamento:
Embasamento:
Local e Data:
Assinatura:
ANEXO IV
MODELO DA DECLARAÇÃO PARA CANDIDATO DESEM-

PREGADO
D E C L A R A Ç Ã O
Eu, __________________________________RG 

n°______________, CPF n° _______________, DECLARO, sob 
pena das sanções cabíveis, para fins de concessão de redução 
de pagamento do valor da taxa de inscrição prevista na Lei n° 
12.782/07 e no Edital de Abertura de Inscrições, para o preen-
chimento de vagas do Programa de Aprimoramento Profissional 
na Área da Saúde - 2015 do Hospital das Clínicas da Faculdade 
de Medicina da Universidade de São Paulo, que me encontro na 
condição de desempregado (a).

........................................ , ....... de ...................... de 2014.
(cidade) (dia) (mês)
_______________________________________
assinatura do candidato

 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, 
CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

 CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 
TECNOLÓGICA PAULA SOUZA

 *
ETEC JOÃO GOMES DE ARAÚJO - PINDAMONHANGABA
PROCESSO SELETIVO DE DOCENTES, NOS TERMOS DO 

COMUNICADO CEETEPS N° 1/2009, E SUAS ALTERAÇÕES.
AVISO N° 068/01/2013, DE 17/06/2013 - PROCESSO N° 

4283/2013
RETIFICAÇÃO DO AVISO DE RESULTADO DA AULA TESTE E 

CLASSIFICAÇÃO FINAL, PUBLICADO NO D.O.E. DE 22/08/2013, 
SEÇÃO I – PÁGINA 198 E 199.

COMPONENTE CURRICULAR: 26. TÉCNICAS ORGANIZA-
CIONAIS

ONDE SE LÊ:
30/ Alexandre Onório de Oliveira/ 26.566.726-4/ 88,00/ 1º.
LEIA-SE:
30/ Alexandre Honório de Oliveira/ 26.566.726-4/ 88,00/ 1º.
*

 MEIO AMBIENTE

 FUNDAÇÃO PARA A CONSERVAÇÃO 
E A PRODUÇÃO FLORESTAL 
DO ESTADO DE SÃO PAULO

 GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
FUNDAÇÃO PARA A CONSERVAÇÃO E A PRODUÇÃO FLO-

RESTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO – FUNDAÇÃO FLORESTAL
CONCURSO PÚBLICO N.º 01/2010
EDITAL DE EXCLUSÃO
A Fundação para a Conservação e a Produção Florestal do 

Estado de São Paulo – FUNDAÇÃO FLORESTAL, entidade vincula-
da à SECRETARIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE, torna público 
que o(s) abaixo relacionado(s), ficam excluídos do concurso 
público para todos os fins.

Motivos da Exclusão:
1 – Atendeu a convocação, mas não manifestou interesse 

pela vaga.
2 – Não atendeu a convocação dentro do prazo estabelecido 

no item 4, do capítulo X, do Edital de Abertura de Inscrições.
3 – Declinou no ato da assinatura do contrato.
4 – Desligado no prazo de validade do Concurso Público.
5 – Outros.
Cargo  053 Técnico de Recursos Ambientais (DE/N. Áreas 

Marinhas Protegidas)  Ubatuba
NOME   -   INSCRIÇÃO - DOCUMENTO - DATA NASC - NOTA 

FINAL - MOTIVO
BRUNA BARBIERI   -  02.045869 - 380150074SP - 

25/11/1990 - 72,000  -  4
Cargo  075 Analista de Recursos Ambientais (DAF/GF/Setor 

de Orçamento)  São Paulo
NOME   -   INSCRIÇÃO - DOCUMENTO - DATA NASC - NOTA 

FINAL - MOTIVO
DIEGO DE ALMEIDA SILVA SOUZA - 02.056992 - 

285692197SP - 01/11/1979 - 66,000  -  4
São Paulo, 29 de agosto de 2014.
 GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
FUNDAÇÃO PARA A CONSERVAÇÃO E A PRODUÇÃO FLO-

RESTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO – FUNDAÇÃO FLORESTAL
CONCURSO PÚBLICO N º 01/2010
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A Fundação para a Conservação e a Produção Florestal do 

Estado de São Paulo – FUNDAÇÃO FLORESTAL, entidade vincula-
da à SECRETARIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE, CONVOCA os 
aprovados abaixo relacionados, habilitados no concurso público 
realizado por esta Fundação, a fim de manifestar interesse pelas 
vagas oferecidas, apresentar documentação visando a contrata-
ção, retirar guia para realização de exame médico admissional e 
retirar documento de habilitação para abertura de conta corrente 
no Banco do Brasil.

Conforme Item 4 do capítulo X do “Edital de Abertura de 
Inscrições”, o candidato que não se apresentar na Fundação 
Florestal, com toda a documentação exigida dentro do prazo de 
5 (cinco) dias úteis, contados da data de convocação, perderá os 
direitos decorrentes de sua contratação.

Local de apresentação:
Fundação Florestal
Rua do Horto, 931 – Prédio II
Horto Florestal – São Paulo – SP
Recursos Humanos
Das 9:00 às 16:00 horas
Documentação a ser apresentada (necessariamente origi-

nais e cópias simples):
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