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19. Kendall, McCrealy, Provance. Músculos – Provas e Fun-
ções – 4a Edição – Editora Manole- 1995.

20. Fregni, Felipe. Neuromodulação terapêutica: princípios 
e avanços da estimulação cerebral não invasiva em neurologia, 
reabilitação, psiquiatria e neuropsicologia. Sarvier - 2012.

21. Perry, Jacquelin. Análise de marcha: marcha normal. 
Barueri: Manole, 2005 (V. 1).

22. Perry, Jacquelin. Análise de marcha: marcha patológica. 
Barueri: Manole, 2005 (V. 2).

23. Perry, Jacquelin. Análise de marcha: sistemas de análise 
de marcha. Barueri: Manole, 2005 (V. 3).

2. Arguição: Demonstração de conhecimentos conforme os 
temas do conteúdo programático da prova escrita através de 
discussão de casos clínicos (arguição), conforme critérios abaixo:

1) Capacidade de identificação do problema -  -  -  - 40 
pontos.

2) Demonstração do conhecimento da literatura -  -  - 20 
pontos.

3) Capacidade de propor ações terapêuticas capazes de 
solucionar/atenuar o problema - 40 pontos.

VI – DO CRITÉRIO DA SELEÇÃO
1. Prova Escrita - (Eliminatório) -  -  - Peso 6 – De 0 (zero) a 

100 (cem) pontos;
2. Arguição (Classificatório) -  -  - Peso 4 - De 0 (zero) a 100 

(cem) pontos.
VII - DA EXECUÇÃO DAS PROVAS
1. PROVA ESCRITA
A Prova Escrita será realizada no dia 16 de maio de 2018, às 

10h00min, Instituto de Medicina Física e Reabilitação do Hospital 
das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São 
Paulo – IMREA HC FMUSP, com duração máxima de 2h00min e 
mínima de 40 minutos.

1.1. Os candidatos deverão comparecer no seguinte endere-
ço: Rua Diderot, 43 - Vila Mariana, São Paulo - SP, 04116-030, 30, 
(trinta) minutos antes da hora marcada, munidos de:

- Comprovante de inscrição (devidamente pago), número 
de inscrição e original de um dos documentos de identidade 
com foto a seguir: RG., Carteira de Trabalho e Previdência Social, 
Certificado Militar, CNH, etc.

NOTA: Os documentos apresentados deverão estar em perfei-
tas condições, de forma a permitir a identificação do candidato, 
com clareza.

- Caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto nº 2 e 
borracha.

2. Não será admitido na sala de provas o candidato que se 
apresentar após o horário estabelecido para o início das mesmas.

3. Durante as provas não serão permitidas consultas biblio-
gráficas ou de qualquer outra espécie, bem como o uso de calcu-
ladora e de telefone celular.

4. O candidato não poderá se ausentar da sala de aplicação 
das provas sem o acompanhamento do fiscal.

5. Será eliminado do Processo Seletivo o candidato que , 
durante a realização da prova, for surpreendido comunicando-se 
com outro candidato ou terceiro, verbalmente, por escrito ou por 
qualquer outro meio ilícito de comunicação.

6. Não serão computadas questões não respondidas nem 
questões que contenham : mais que uma resposta (mesmo que 
uma delas esteja correta), emenda ou rasura, ainda que legível.

7. Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo 
alegado para justificar o atraso ou a ausência do candidato, nem 
será permitida a realização de provas fora dos locais previstos 
para a sua aplicação.

8. O não comparecimento do candidato a qualquer prova 
importará na sua eliminação do Processo Seletivo.

VIII - DA HABILITAÇÃO PARA ARGUIÇÃO
1. Todos os candidatos participarão da arguição.
2. A arguição será realizada no dia 16 de maio de 2018 às 

14h00min no mesmo local e endereça da prova escrita.
IX – DA CLASSIFICAÇÃO FINAL
1. Os candidatos habilitados serão classificados de acordo 

com a média final obtida. A média mínima para habilitação será 
de 60 (sessenta) pontos. Sendo que o cálculo da média será rea-
lizado da seguinte forma: (Prova Escrita x 6 + Arguição x 4) / 10.

2. Em caso de igualdade de classificação, terá preferência 
para admissão, sucessivamente, o candidato que:

tiver maior idade.
X – DA ADMISSÃO
Para a admissão, o candidato deverá apresentar:
1. Documentos relacionados no ítem IV;
2. Documentos que comprovem estar em dia com as obriga-

ções junto ao CRM.
OBS: A não apresentação dos documentos na data da 

admissão, a inexatidão das afirmativas e/ou irregularidade de tais 
documentos, implicarão em insubsistência da inscrição e de todos 
os atos decorrentes do Processo Seletivo.

XI - DISPOSIÇÕES FINAIS
1. Os candidatos poderão apresentar pedido de revisão de 

notas atribuídas às provas, no prazo de 3 dias úteis, contados da 
data da publicação dos resultados, em requerimento dirigido ao 
Diretor Presidente da Fundação.

2. O prazo de validade deste Processo Seletivo será de 06 
(seis) meses, podendo ser prorrogado por igual período.

3. Em virtude do número de vagas, não se aplica ao presente 
Processo Seletivo de Pessoal os dispositivos da LC. 683/92.

4. A inscrição implicará no conhecimento das presentes 
Instruções e no compromisso de aceitação das condições aqui 
estabelecidas.

Botucatu, 24 de abril de 2018.
Prof. Dr. Antonio Rugolo Jr.
Diretor Presidente
- FAMESP -
Edital N.º 077/2018 - FAMESP-RH
A Fundação para o Desenvolvimento Médico e Hospita-

lar, torna público, para conhecimento dos interessados, que 
encontram-se abertas as inscrições para o processo seletivo de 
pessoal para a função de MÉDICO GENETICISTA, para preen-
chimento de 01 vaga no prazo de validade do referido Processo 
Seletivo e ou quantas mais vierem a surgir, para provimento de 
função em Regime C.L.T., em jornada de trabalho de 12 (doze) 
horas semanais, para prestar serviços médicos no Hospital das 
Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu e demais serviços 
de saúde administrados pelo Hospital das Clínicas na cidade de 
Botucatu - SP.

I – CONSIDERAÇÕES
1) - Os admitidos deverão exercer suas funções dentro dos 

horários determinados pela Diretoria do Hospital contratante, 
podendo variar em períodos diurno, noturno, misto ou na forma 
de revezamento, durante toda a semana, inclusive sábados, 
domingos e feriados.

2) - Os admitidos poderão exercer atividades inerentes à 
atuação do profissional nas diferentes áreas, hospitalar e extra-
-hospitalar.

3) - Executar suas atividades de modo a contribuir para o 
alcance das metas e diretrizes definidas pela Direção do Hospital.

II – DO SALÁRIO
1. O Salário inicial será de R$ 2.429,20 (dois mil quatrocentos 

e vinte e nove reais e vinte centavos) para uma carga horária de 
12 (doze) horas semanais.

III - DAS INSCRIÇÕES
1) - As inscrições serão realizadas via internet através do 

site: www.famesp.org.br; no período de 02 a 11 de maio de 2017.
2) - Serão disponibilizados postos de Ajuda ao Candidato, 

para acesso à internet e impressão do boleto bancário no 
Recursos Humanos da FAMESP (Botucatu), sito na Rodovia João 
Butignolli, s/nº, com entrada ao lado da Portaria Principal da FMB 
do Campus Universitário da Unesp Distrito de Rubião Junior s/n.,

3) - O candidato que não tiver acesso próprio à internet pode 
também efetivar sua inscrição por meio de serviços públicos, 
tais como o PROGRAMA ACESSA SÃO PAULO, que disponibiliza 
postos (locais públicos para acesso à internet), em todas as regi-

 FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO 
MÉDICO-HOSPITALAR

 Edital nº 076/2018- FAMESP – RH
A Fundação para o Desenvolvimento Médico e Hospita-

lar, torna público, para conhecimento dos interessados, que 
encontram-se abertas as inscrições para o processo seletivo de 
pessoal para a função de MÉDICO FISIATRA, para preenchimento 
de 01 vaga, no momento, e quantas mais vierem a surgir, no 
prazo de validade do referido Processo Seletivo, para provimento 
de função em Regime C.L.T., em jornada de trabalho 20 (vinte) 
horas semanais, para prestar serviços na Rede Lucy Montoro na 
cidade de Botucatu-SP.

I – CONSIDERAÇÕES
1. Os admitidos deverão exercer suas funções dentro dos 

horários determinados pela Diretoria do Serviço Contratante, 
podendo variar em períodos diurno, noturno, misto ou na forma 
de revezamento, durante toda a semana, inclusive sábados, 
domingos e feriados.

2. Os admitidos poderão exercer atividades inerentes à 
atuação do profissional nas diferentes áreas, hospitalares e extra 
- hospitalares.

3. Executar suas atividades de modo a contribuir para o 
alcance das metas e diretrizes definidas pela Direção da FAMESP.

II - DO SALÁRIO
O Salário inicial será de R$ 4.048,66 (quatro mil quarenta e 

oito reais e sessenta e seis centavos) para uma carga horária de 
20 (vinte) horas semanais.

III - DAS INSCRIÇÕES
1. As inscrições serão realizadas via internet através do site: 

www.famesp.org.br; no período de 02 a 11 de maio de 2018.
2. Serão disponibilizados postos de Ajuda ao Candidato, para 

acesso à internet e impressão do boleto bancário no Recursos 
Humanos da FAMESP (Botucatu), sito na Rodovia João Butignolli, 
s/nº, com entrada ao lado da Portaria Principal da FMB do Cam-
pus Universitário da Unesp Distrito de Rubião Junior s/n.,

3. O candidato que não tiver acesso próprio à internet pode 
também efetivar sua inscrição por meio de serviços públicos, 
tais como o PROGRAMA ACESSA SÃO PAULO, que disponibiliza 
postos (locais públicos para acesso à internet), em todas as regi-
ões da cidade de São Paulo e em várias cidades do Estado. Esse 
programa é completamente gratuito e permitido a todo cidadão.

4. Para utilizar o equipamento, basta ser feito um cadastro 
e apresentar o RG nos próprios Postos do Acessa SP em um dos 
endereços disponíveis no site: www.acessasaopaulo.sp.gov.br

IV - DAS CONDIÇÕES DE INSCRIÇÃO E IMPEDIMENTOS
1. Para se inscrever o candidato deverá:
1.1. Preencher o formulário de inscrição, disponível no site 

www.famesp.org.br:
1.2. Imprimir Boleto Bancário, referente a taxa de inscrição, 

no valor de R$. 100,00 (cem reais), para pagamento na Rede 
Bancária:

1.3. Efetuar o pagamento do Boleto (dentro do prazo de 
vencimento 14/05/2018) na Rede Bancária. Após o pagamento do 
Boleto Bancário, o candidato receberá (após 24 horas) um e-mail, 
confirmando a sua inscrição juntamente com o seu número, para 
acompanhamento de todos os atos do processo seletivo.

OBS: Em caso de feriado ou evento que acarrete o fecha-
mento de agências bancárias na localidade em que se encontra o 
candidato, a taxa de inscrição deverá ser paga antecipadamente.

1.4. Acompanhar o andamento da Inscrição através do site: 
www.famesp.org.br.

OBS: Só serão considerados inscritos os candidatos que 
cumprirem os itens (1.1.; 1.2. e 1.3.), conforme descritos acima.

2. Ao preencher o formulário de inscrição disponibilizado na 
internet, o candidato estará assumindo, sob as penas da lei, que 
possui os demais documentos, abaixo discriminados, comproba-
tórios das condições exigidas:

Ser brasileiro;
Estar em dia com as obrigações eleitorais;
Estar em dia com as obrigações militares, se do sexo mas-

culino;
Gozar de boa saúde física e mental;
Não Possuir registro de antecedentes criminais, achando-se 

no pleno exercício de seus direitos civis e políticos;
Possuir Certificado de conclusão de curso Superior em 

Medicina Humana;
Possuir certificado de Residência Médica em FISIATRIA expe-

dido por instituição credenciada junto à Comissão Nacional de 
Residência Médica ou Título de Especialista em FISIATRIA emitido 
pela Associação Médica Brasileira (AMB);

Conhecer e estar de acordo com as instruções do Processo 
Seletivo.

OBSERVAÇÕES:
1. Não será concedida ISENÇÃO ou DEVOLUÇÃO de taxa 

de inscrição.
2. Não serão recebidas inscrições por via postal.
3. As inscrições feitas com cheque ou depósito eletrônico 

somente serão consideradas efetivas após compensação dos 
mesmos.

4. A não apresentação dos documentos solicitados por 
ocasião da admissão ou a inexatidão das afirmativas e ou irre-
gularidades de tais documentos implicarão no cancelamento da 
inscrição e de todos os atos decorrentes do processo seletivo.

V - DAS PROVAS
O Processo Seletivo constará de:
1. Prova Escrita: 10 questões de múltipla escolha, inéditas e/

ou não inéditas, conforme programação abaixo:
1. Organização Mundial da Saúde. Classificação Internacional 

de Funcionalidade Incapacidade e Saúde. São Paulo. EDUSP. 2003
2. Organização Mundial de Saúde. Como usar a CIF: um 

manual prático para o uso da Classificação Internacional de 
Funcionalidade Incapacidade e Saúde. Versão Preliminar para 
discussão. Genebra. 2013 (disponível em http://www.fsp.usp.br/
cbcd/wp-content/uploads/2015/11/ManualPra%CC%81tico-da-
-CIF.pdf em 08/11/2017)

3. Frontera WR. DeLisa’s Physical Medicine Rehabilitation: 
Principles and Practice. 5 ed. Lippincott William & Wilkins. Phi-
ladelphia. 2010

5. Chamlian TR. Medicina Física e Reabilitação. Guanabara 
Koogan. 2010.

6. Harvey RL, Winstein CJ, Zorowitz RD, Wittemberg GE. 
Stroke Recovery and Rehabilitation. 2nd Ed. Demos Medical New 
York 2015.

7. Pontes-Neto OM. Neurologia Vascular: tópicos avançados. 
Ed Atheneu. São Paulo. 2015.

8. Travell JG, Simons DG. Myofascial Pain and Dysfunction 
– the trigger point manual. Volumes 1 e 2. Williams & Wilkins. 
Baltimore. 1992.

9. Teixeira MJ, Yeng LT, Kaziyama HHS. Dor – síndrome doloro-
sa miofascial e dor musculoesquelética. Editora Roca Ltda. 2007.

10. Greve JMD. Medicina Física e Reabilitação aplicada a 
Ortopedia e Traumatologia. Editora Roca. São Paulo. 2015.

11. Pollock: Fisiologia Clínica do Exercício. Manole. Barueri. 
2013.

12. Halpern R., Manual de pediatria do desenvolvimento 
e comportamento - Sociedade Brasileira de Pediatria, 1ª. ed - 
Manole, 2015

13. Fernandes A.C, et al. Reabilitação, 2ª. ed - Manole, 2015
14. Projeto Diretrizes AMB/CFM (http://diretrizes.amb.org.br/)
15. Mitchell Rosenthal, Ernest Griffith, Jeffrey S Kreutzer, 

Brian Pentland - Rehabilitation of the adult and child with trau-
matic brain injury – 3rd Edition.

16. Exame Fisico Em Ortopedia - Tarcisio Barros Filho; Osvan-
dre Lech – Sarvier.

17. Lesões Nervosas Periféricas- Diagnóstico e Tratamento 
– Anthero Sarmento Ferreira – Santos Livraria e Editora- 1999.

18. Lianza. S. – Medicina de Reabilitação. Ed. Guanabara 
Koogan Rio de Janeiro – 2001 e 2007 - 3ª e 4ª Edições.

LISTA DE PERIÓDICOS
CAMÕES: REVISTA DE LETRAS E CULTURAS LUSÓFONAS. 

Lisboa: Instituto Camões, 1998-. Disponível em: \<http://www.
instituto-camoes.pt/sobre/publicacoes/outras-publicacoes/revis-
ta-camoes\>. Acesso em: 8 ago. 2017.

PORTUGUESE LANGUAGE JOURNAL. Gainesville, FL: Univer-
sity of Florida, 2006-. ISSN 1942-0986. Disponível em: \<https://
www.portugueselanguagejournal.com/\>. Acesso em: 8 ago. 
2017.

REVISTA ENTRELÍNGUAS. Araraquara: Ed. da UNESP, 2015-. 
Semestral. ISSN 2447-4045. Disponível em: \<http://seer.fclar.
unesp.br/entrelinguas\>. Acesso em: 8 ago. 2017.

REVISTA ELETRONICA DA ASSOCIAÇÃO DE PROFESSORES 
DE PORTUGUES. Lisboa: APP, 2010-. ISSN 1647-7405. Disponível 
em: \<https://www.app.pt/revple/\>. Acesso em: 8 ago. 2017.

REVISTA ELETRONICA DE LINGUISTICA DOS ESTUDANTES 
DA UNIVERSIDADE DO PORTO. Porto: Universidade do Porto, 
2009-. ISSN 1647-4058. Disponível em: \<www.cl.up.pt/elingup/
index.html\>. Acesso em: 8 ago. 2017.

REVISTA GRAVOATÁ. Rio de Janeiro: Universidade Federal 
Fluminense, 2014-. Quadrimestral. ISSN 2358-4114. Disponível 
em: \<www.uff.br/revistagragoata\>. Acesso em: 8 ago. 2017.

REVISTA LUSOFONIA. 2009-. Disponível em: \<https://revis-
talusofonia.wordpress.com/\>. Acesso em: 8 ago. 2017.

REVISTA SIPLE. Brasília: Sociedade Internacional de Portu-
guês Língua Estrangeira, 2010-. Disponível em: \<http://www.
siple.org.br/index.php?option=com_content&view=category&la
yout=blog&id=53&Itemid=84\>. Acesso em: 8 ago. 2017.

SPANISH AND PORTUGUESE REVIEW. Walled Lake, MI: Ame-
rican Association of Teachers of Spanish and Portuguese (AATSP), 
2015-. Anual. Disponível em: \<https://spanishandportuguesere-
view.org/\>. Acesso em: 8 ago. 2017

 Faculdade de Odontologia
 Despacho do Diretor Técnico Administrativo, de 26-04-2018,
PRORROGANDO, com fundamento no inciso III do art. 

115 da Constituição do Estado de São Paulo, por mais 2 (dois) 
anos, contados a partir de 10-05-2018, o prazo de validade do 
Concurso Público para preenchimento, mediante contratação, do 
emprego público de Assistente de Suporte Acadêmico IV (Área 
de atuação: Operação e Manutenção de Microtomógrafos). (Proc. 
1317/2011-FO/CAr).

 CAMPUS DE BOTUCATU

 Faculdade de Medicina
 FACULDADE DE MEDICINA
Edital 118/2018-STDARH
CONVOCANDO, a candidata abaixo relacionada para com-

parecer no prazo de 5 (cinco) dias úteis junto a Seção Técnica 
de Desenvolvimento e Administração de Recursos Humanos da 
Faculdade de Medicina, para apresentação dos documentos 
necessários para fins de nomeação no cargo de Professor 
Titular, no regime jurídico Efetivo, em RDIDP, na disciplina: 
“Otorrinolaringologia e Cirurgia de Cabeça e Pescoço” lotada no 
Departamento de Oftalmologia, Otorrinolaringologia e Cirurgia 
de Cabeça e Pescoço da Faculdade de Medicina do Câmpus de 
Botucatu conforme homologação do concurso público publicado 
no DOE de 14/12/2017, conforme segue:-

CLASSIFICAÇÃO – NOME - RG.
1º – Regina Helena Garcia Martins – 7.705.076

 CAMPUS DE MARÍLIA

 Faculdade de Filosofia e Ciências
 CAMPUS DE MARÍLIA
Faculdade de Filosofia e Ciências
COMUNICADO
HOMOLOGANDO, ad referendum da Congregação da Facul-

dade de Filosofia e Ciências da UNESP – Campus de Marília, de 
25/04/2018, o resultado final do concurso público para contra-
tação, em caráter emergencial, 01 PROFESSOR SUBSTITUTO, 
por prazo determinado, em caráter emergencial para atender 
excepcional interesse público, no período relativo ao 1º semestre 
de 2018, e pelo prazo de 5 meses, em 12 horas semanais de 
trabalho, sob o regime jurídico da CLT e legislação complemen-
tar, nas disciplinas: Leitura Documental; Indexação; Atuação 
Profissional em Biblioteconomia; Elementos de Organização do 
Conhecimento; Análise Documental, junto ao Departamento de 
Ciência da Informação desta Faculdade. O Resultado Final do 
referido Concurso Público foi publicado no DOE de 20/04/2018, 
pg. 194, Seção I. (Processo nº 111/2018).

 CAMPUS EXPERIMENTAL DE REGISTRO

 EDITAL Nº 28/2018-CERe
A Supervisora Técnica da Seção Técnica de Apoio Adminis-

trativo do Câmpus Experimental de Registro, comunica a prorro-
gação até o dia 08/05/2018, em dias úteis, do prazo de Inscrição 
para contratação de 01 (um) PROFESSOR SUBSTITUTO, por prazo 
determinado, em caráter emergencial para atender excepcional 
interesse público, no ano letivo de 2018, em 24 horas semanais 
de trabalho, sob o Regime Jurídico da CLT e Legislação Comple-
mentar, no conjunto de disciplinas: “Topografia I”, “Topografia 
II”, “Eletrificação Rural”, “Topografia” e “Desenho Técnico”, 
para o Curso de Engenharia Agronômica, junto ao Câmpus 
Experimental de Registro, que trata o Edital nº 27/2018-CERe 
- Reabertura de Inscrições, publicado no DOE de 21/04/2018.

Processo 88/2018-CERe
Registro, 26 de abril de 2018.
Gisele Marcelino da Silva
Supervisora Técnica de Seção

 CAMPUS EXPERIMENTAL DE OURINHOS

 EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 24/2018-CEO
O Supervisor da Seção Técnica de Apoio Administrativo 

da UNESP - Campus Experimental de Ourinhos CONVOCA a 
candidata abaixo relacionada, habilitada no Concurso Público 
para provimento de um emprego público de Professor Assistente 
Doutor, registrado sob nº 433-RDIDP, em Regime de Dedicação 
Integral à Docência e à Pesquisa - RDIDP, sob a égide da CLT 
e Legislação Complementar, junto ao Campus Experimental de 
Ourinhos, no conjunto de disciplinas “Hidrogeografia”; “Gestão 
de Recursos Hídricos” e “Climatologia”, para o curso de Geogra-
fia, para comparecer no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados a 
partir da publicação deste Edital, junto à Seção Técnica de Apoio 
Administrativo - Área de Recursos Humanos do Campus Expe-
rimental de Ourinhos, sito à Av. Renato da Costa Lima, nº 451, 
Bairro Ville de France - Ourinhos - SP, para anuência à contrata-
ção e para apresentação dos documentos comprobatórios das 
condições exigidas no item 4 do Edital de Abertura de Inscrições 
45/2017-CEO, publicado no DOE de 31/08/2017, munida dos ori-
ginais e cópias dos seguintes documentos: Cédula de Identidade, 
Certidão de nascimento ou de casamento, Comprovante de estar 
em dia com as obrigações eleitorais, Comprovante de inscrição 
no PIS ou PASEP, Comprovante de estar com o CPF Regularizado, 
Carteira de Trabalho e Previdência Social, comprovante de gradu-
ação em curso superior, bem como de ser portadora do título de 
doutor, e 3 fotos tamanho 3x4.

O não comparecimento da candidata no prazo acima 
estabelecido, bem como a recusa à contratação, ou, consultada 
e contratada, deixar de entrar em exercício terá exauridos os 
direitos decorrentes de sua habilitação no concurso.

NOME - RG - CLASSIFICAÇÃO
EDINÉIA APARECIDA DOS SANTOS GALVANIN – 25.811.280-

3 - 1º
(Proc. OUR/CE 396/2016)
Ourinhos, 26 de abril de 2018.
Gustavo Coiradas
Supervisor Técnico de Seção

gação do resultado. Os documentos não retirados nesse período 
serão incinerados.

Aplicam-se ao presente Concurso as disposições estatutárias 
e regimentais da UNESP e as normas estabelecidas pela Resolu-
ção UNESP 27, de 15-4-2009, alterada pela Resolução UNESP 42, 
de 2-6-2016. Proc. 1120/01/2016-FCL/CAr.

ANEXO I – Edital nº 07/2018-DTA-FCL/CAr
PROGRAMA DO CONCURSO PARA REALIZAÇÃO DAS PRO-

VAS DIDÁTICA E ESCRITA
1. - Ensino e aprendizagem de Português Língua Estrangeira 

(PLE): recuperando a história;
2. - A internacionalização da língua portuguesa;
3. - O ensino de PLE no Brasil: ontem e hoje;
4. - Ensino e aprendizagem de PLE: teorias de aquisição 

de LE;
5. - Abordagens de ensino em língua estrangeira: foco em 

Português como língua estrangeira;
6. - PLE na América Latina: ações e reflexões;
7. - Avaliação e exames de proficiência em PLE no Brasil e 

no exterior;
8. - Produção e análise de material didático no ensino e 

aprendizagem de PLE;
9. - Políticas linguísticas no ensino-aprendizagem e forma-

ção de professores de PLE;
10. - Intercuturalidade e ensino-aprendizagem de português 

língua estrangeira;
11. - Ensino de PLE como língua transnacional: implicaçoes 

nacionais e internacionais;
12. - Formação de professores de português língua estran-

geira;
13. - A (re)construção da identidade no ensino-aprendiza-

gem e formação de professores de português língua estrangei-
ra; 14. - Ensino de PLE em sua relação com línguas próximas: o 
caso do espanhol.

ANEXO II – Edital nº 07/2018-DTA-FCL/CAr
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1.2. Imprimir Boleto Bancário, referente a taxa de inscrição, 
no valor de R$. 100,00 (cem reais), para pagamento na Rede 
Bancária:

1.3. Efetuar o pagamento do Boleto (dentro do prazo de 
vencimento 02/05/2018) na Rede Bancária. Após o pagamento do 
Boleto Bancário, o candidato receberá (após 24 horas) um e-mail, 
confirmando a sua inscrição juntamente com o seu número, para 
acompanhamento de todos os atos do processo seletivo.

OBS: Em caso de feriado ou evento que acarrete o fecha-
mento de agências bancárias na localidade em que se encontra o 
candidato, a taxa de inscrição deverá ser paga antecipadamente.

1.4. Acompanhar o andamento da Inscrição através do site: 
www.famesp.org.br.

OBS: Só serão considerados inscritos os candidatos que 
cumprirem os itens (1.1.; 1.2. e 1.3.), conforme descritos acima.

2. Ao preencher o formulário de inscrição disponibilizado na 
internet, o candidato estará assumindo, sob as penas da lei, que 
possui os demais documentos, abaixo discriminados, comproba-
tórios das condições exigidas:

Ser brasileiro;
Estar em dia com as obrigações eleitorais;
Estar em dia com as obrigações militares, se do sexo mas-

culino;
Gozar de boa saúde física e mental;
Não Possuir registro de antecedentes criminais, achando-se 

no pleno exercício de seus direitos civis e políticos;
Possuir Certificado de Conclusão de Curso em Nível Superior 

em Fonoaudiologia, no ato da admissão;
Possuir Registro no CRF – Conselho Regional de Fonoaudio-

logia, no ato da admissão;
Conhecer e estar de acordo com as instruções do Processo 

Seletivo.
OBSERVAÇÕES:
1. Não será concedida ISENÇÃO ou DEVOLUÇÃO de taxa 

de inscrição.
2. Não serão recebidas inscrições por via postal.
3. As inscrições feitas com cheque ou depósito eletrônico 

somente serão consideradas efetivas após compensação dos 
mesmos.

4. A não apresentação dos documentos solicitados por 
ocasião da admissão ou a inexatidão das afirmativas e ou irre-
gularidades de tais documentos implicarão no cancelamento da 
inscrição e de todos os atos decorrentes do processo seletivo.

V - DAS PROVAS
O Processo Seletivo constará de:
1. Prova Escrita: 10 questões de múltipla escolha, inéditas e/

ou não inéditas, conforme programação abaixo:
I. - FERNANDES, F.D.M.; Mendes, B.C.A., Navas, A.N.P.G.; - 

TRATADO DE FONOAUDIOLOGIA. 2ª ed Roca, 2004. São Paulo.
II. - LIMONGI, S.C.O.- PARALISIA CEREBRAL: PROCESSO 

TERAPÊUTICO EM LINGUAGEM E COGNIÇÃO. São Paulo: Pró – 
Fono, 2000.

III. - MANSUR, LL, Radanovic M. Neurolinguística: princípios 
para a prática clínica. Edições Inteligentes, 2004.

IV. - ORTIZ, K Z. – Distúrbios Neurológicos Adquiridos – Lin-
guagem e Cognição. Manole, 2005.

V. - ORTIZ, K Z. – Distúrbios Neurológicos Adquiridos – Fala e 
Deglutição. 2ª. ed. Manole, 2010.

VI. - PIAGET, J. – Seis Estudos de Psicologia – 24ª. ed. 
Forense, 1967

Conselho Federal de Fonoaudiologia
Medidas de Controle de Infecção para Fonoaudiólogos - 

Manual de Biossegurança 8º Colegiado, Brasília, 2007.
1. Biossegurança, 2. Fonoaudiologia, 3. Medidas de Segu-

rança
2. Arguição: Demonstração de conhecimentos conforme os 

temas do conteúdo programático da prova escrita através de 
discussão de casos clínicos (arguição), conforme critérios abaixo:

1) Capacidade de identificação do problema -  -  -  - 40 
pontos.

2) Demonstração do conhecimento da literatura -  -  - 20 
pontos.

3) Capacidade de propor ações terapêuticas capazes de 
solucionar/atenuar o problema - 40 pontos.

VI – DO CRITÉRIO DA SELEÇÃO
1. Prova Escrita - (Eliminatório) -  -  - Peso 6 – De 0 (zero) a 

100 (cem) pontos;
2. Arguição (Classificatório) -  -  - Peso 4 - De 0 (zero) a 100 

(cem) pontos.
VII - DA EXECUÇÃO DAS PROVAS
1. PROVA ESCRITA
A Prova Escrita será realizada no dia 05 de maio de 2018, 

às 10h00min, no Campus Universitário da UNESP de Rubião Jr., 
s/nº Botucatu – SP, com duração máxima de 2h00min e mínima 
de 40 minutos.

2. Os candidatos deverão comparecer (NA CENTRAL DE 
SALAS DE AULAS AO LADO DO PRÉDIO NOVO DA DIRETORIA DA 
FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU), 30 (trinta) minutos 
antes da hora marcada, munidos de:

1.1. Os candidatos deverão comparecer ao local da prova 30 
(trinta) minutos antes da hora marcada, munidos de:

- Comprovante de inscrição (devidamente pago), número 
de inscrição e original de um dos documentos de identidade 
com foto a seguir: RG., Carteira de Trabalho e Previdência Social, 
Certificado Militar, CNH, etc.

NOTA: Os documentos apresentados deverão estar em perfei-
tas condições, de forma a permitir a identificação do candidato, 
com clareza.

- Caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto nº 2 e 
borracha.

2. Não será admitido na sala de provas o candidato que se 
apresentar após o horário estabelecido para o início das mesmas.

3. Durante as provas não serão permitidas consultas biblio-
gráficas ou de qualquer outra espécie, bem como o uso de calcu-
ladora e de telefone celular.

4. O candidato não poderá se ausentar da sala de aplicação 
das provas sem o acompanhamento do fiscal.

5. Será eliminado do Processo Seletivo o candidato que , 
durante a realização da prova, for surpreendido comunicando-se 
com outro candidato ou terceiro, verbalmente, por escrito ou por 
qualquer outro meio ilícito de comunicação.

6. Não serão computadas questões não respondidas nem 
questões que contenham : mais que uma resposta (mesmo que 
uma delas esteja correta), emenda ou rasura, ainda que legível.

7. Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo 
alegado para justificar o atraso ou a ausência do candidato, nem 
será permitida a realização de provas fora dos locais previstos 
para a sua aplicação.

8. O não comparecimento do candidato a qualquer prova 
importará na sua eliminação do Processo Seletivo.

VIII - DA HABILITAÇÃO PARA ARGUIÇÃO
1. A data, local e horário da realização da arguição, serão 

divulgados juntamente com o resultado da Prova Escrita. O 
resultado será disponibilizado nos postos de inscrição, no DOE 
(Diário Oficial do Estado de São Paulo), e em nosso site: www.
famesp.org.br

2. Serão habilitados para arguição os candidatos que obti-
verem na prova escrita, nota maior ou igual a 60,00 (sessenta) 
pontos.

IX – DA CLASSIFICAÇÃO FINAL
1. Os candidatos habilitados serão classificados de acordo 

com a média final obtida. A média mínima para habilitação será 
de 60 (sessenta) pontos. Sendo que o cálculo da média será rea-
lizado da seguinte forma: (Prova Escrita x 6 + Arguição x 4) / 10.

2. Em caso de igualdade de classificação, terá preferência 
para admissão , sucessivamente, o candidato que:

tiver maior idade.
X – DA ADMISSÃO
Para a admissão, o candidato deverá apresentar:
1. Documentos relacionados no ítem IV;

1) Capacidade de identificação do problema -  -  -  - 40 
pontos.

2) Demonstração do conhecimento da literatura -  -  - 20 
pontos.

3) Capacidade de propor ações terapêuticas capazes de 
solucionar/atenuar o problema - 40 pontos.

VI – DO CRITÉRIO DA SELEÇÃO
1. Prova Escrita - (Eliminatório) -  -  - Peso 6 – De 0 (zero) a 

100 (cem) pontos;
2. Arguição (Classificatório) -  -  - Peso 4 - De 0 (zero) a 100 

(cem) pontos;
VII - DA EXECUÇÃO DAS PROVAS
PROVA ESCRITA
1. A Prova Escrita será realizada no dia 05 de maio de 2018, 

às 10h00min, no Campus Universitário da UNESP s/nº, Rubião 
Jr., Botucatu – SP, com duração máxima de 2 horas e mínima 
40 minutos.

1.1 Os candidatos deverão comparecer (NA CENTRAL DE 
SALAS DE AULAS DA FMB AO LADO DA DIRETORIA DA FACUL-
DADE DE MEDICINA DE BOTUCATU), 30 (trinta) minutos antes da 
hora marcada, munidos de:

- Comprovante de inscrição (devidamente pago), número 
de inscrição e original de um dos documentos de identidade 
com foto a seguir: RG, Carteira de Trabalho e Previdência Social, 
Certificado Militar, CNH, etc.

NOTA: Os documentos apresentados deverão estar em perfei-
tas condições, de forma a permitir a identificação do candidato, 
com clareza.

- Caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto nº 2 e 
borracha.

1.2. Não será admitido na sala de provas o candidato que se 
apresentar após o horário estabelecido para o início das mesmas.

1.3. Durante as provas não serão permitidas consultas 
bibliográficas ou de qualquer outra espécie, bem como o uso de 
calculadora e de telefone celular.

1.4. O candidato não poderá se ausentar da sala de aplicação 
das provas sem o acompanhamento do fiscal.

1.5. Será eliminado do Processo Seletivo o candidato que, 
durante a realização da prova, for surpreendido comunicando-se 
com outro candidato ou terceiro, verbalmente, por escrito ou por 
qualquer outro meio ilícito de comunicação.

1.6. Não serão computadas questões não respondidas nem 
questões que contenham: mais que uma resposta (mesmo que 
uma delas esteja correta), emenda ou rasura, ainda que legível.

1.7. Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo 
alegado para justificar o atraso ou a ausência do candidato, nem 
será permitida a realização de provas fora dos locais previstos 
para a sua aplicação.

1.8. O não comparecimento do candidato a qualquer prova 
importará na sua eliminação do Processo Seletivo.

VIII - DA HABILITAÇÃO PARA ARGUIÇÃO
1. A data, local e horário da realização da arguição, serão 

divulgados juntamente com o resultado da Prova Escrita. O 
resultado será disponibilizado nos postos de inscrição, no DOE 
(Diário Oficial do Estado de São Paulo), e em nosso site: www.
famesp.org.br

2. Serão habilitados para arguição os candidatos que obti-
verem na prova escrita, nota maior ou igual a 60,00 (sessenta) 
pontos.

IX – DA CLASSIFICAÇÃO FINAL
1. Os candidatos habilitados serão classificados de acordo 

com a média final obtida. A média mínima para habilitação será 
de 60 (sessenta) pontos. Sendo que o cálculo da média será rea-
lizado da seguinte forma: (Prova Escrita x 6 + Arguição x 4) / 10.

2. Em caso de igualdade de classificação, terá preferência 
para admissão, sucessivamente, o candidato que:

tiver maior idade.
X – DA ADMISSÃO
Para a admissão, o candidato deverá apresentar:
1. Documentos relacionados no ítem IV;
2. Apresentar documentação que comprove estar em dia 

com o CRP;
OBS: A não apresentação dos documentos na data da 

admissão, a inexatidão das afirmativas e/ou irregularidade de tais 
documentos, implicarão em insubsistência da inscrição e de todos 
os atos decorrentes do Processo Seletivo.

XI - DISPOSIÇÕES FINAIS
1. Os candidatos poderão apresentar pedido de revisão de 

notas atribuídas às provas, no prazo de 3 dias úteis, contados da 
data da publicação dos resultados, em requerimento dirigido ao 
Diretor Presidente da Fundação.

2. O prazo de validade deste Processo Seletivo será de 06 
(seis) meses, podendo ser prorrogado por igual período.

3. Em virtude do número de vagas, não se aplica ao presente 
Processo Seletivo de Pessoal os dispositivos da LC. 683/92.

4. A inscrição implicará no conhecimento das presentes 
Instruções e no compromisso de aceitação das condições aqui 
estabelecidas.

Botucatu, 26 de abril de 2018.
Prof. Dr. Antonio Rugolo Jr.
Diretor Presidente
FAMESP
RETIFICAÇÃO DE EDITAL – SALÁRIO E CARGA HORÁRIA
RETIFICAÇÃO DE Edital nº 069/2018- FAMESP – RH
A Fundação para o Desenvolvimento Médico e Hospita-

lar, torna público, para conhecimento dos interessados, que 
encontram-se abertas as inscrições para o processo seletivo de 
pessoal para a função de FONOAUDIÓLOGO, para preenchimento 
de 01 vaga, no momento, e quantas mais vierem a surgir, no 
prazo de validade do referido Processo Seletivo, para provimento 
de função em Regime C.L.T., em jornada de trabalho 30 (trinta) 
horas semanais, para prestar serviços na Rede Lucy Montoro na 
cidade de Botucatu-SP.

I – CONSIDERAÇÕES
1. Os admitidos deverão exercer suas funções dentro dos 

horários determinados pela Diretoria do Serviço Contratante, 
podendo variar em períodos diurno, noturno, misto ou na forma 
de revezamento, durante toda a semana, inclusive sábados, 
domingos e feriados.

2. Os admitidos poderão exercer atividades inerentes à 
atuação do profissional nas diferentes áreas, hospitalares e extra 
- hospitalares.

3. Executar suas atividades de modo a contribuir para o 
alcance das metas e diretrizes definidas pela Direção da FAMESP.

II - DO SALÁRIO
O Salário inicial será de R$ 1.716,83 (um mil setecentos e 

dezesseis reais e oitenta e três centavos) para uma carga horária 
de 30 (trinta) horas semanais.

III - DAS INSCRIÇÕES
1. As inscrições serão realizadas via internet através do site: 

www.famesp.org.br; no período de 22 de abril até as 16 horas do 
dia 02 de maio de 2018.

2. Serão disponibilizados postos de Ajuda ao Candidato, para 
acesso à internet e impressão do boleto bancário no Recursos 
Humanos da FAMESP (Botucatu), sito na Rodovia João Butignolli, 
s/nº, com entrada ao lado da Portaria Principal da FMB do Cam-
pus Universitário da Unesp Distrito de Rubião Junior s/n.,

3. O candidato que não tiver acesso próprio à internet pode 
também efetivar sua inscrição por meio de serviços públicos, 
tais como o PROGRAMA ACESSA SÃO PAULO, que disponibiliza 
postos (locais públicos para acesso à internet), em todas as regi-
ões da cidade de São Paulo e em várias cidades do Estado. Esse 
programa é completamente gratuito e permitido a todo cidadão.

4. Para utilizar o equipamento, basta ser feito um cadastro 
e apresentar o RG nos próprios Postos do Acessa SP em um dos 
endereços disponíveis no site: www.acessasaopaulo.sp.gov.br

IV - DAS CONDIÇÕES DE INSCRIÇÃO E IMPEDIMENTOS
1. Para se inscrever o candidato deverá:
1.1. Preencher o formulário de inscrição, disponível no site 

www.famesp.org.br:

2) - Em caso de igualdade de classificação, terá preferência 
para admissão , sucessivamente, o candidato que:

 - tiver maior idade.
X – DA ADMISSÃO
Para a admissão, o candidato deverá apresentar:
1) - Documentos relacionados no ítem IV;
2) - Apresentar documentação que comprove estar em dia 

com o CRM;
OBS: A não apresentação dos documentos na data da 

admissão, a inexatidão das afirmativas e/ou irregularidade de tais 
documentos, implicarão em insubsistência da inscrição e de todos 
os atos decorrentes do Processo Seletivo.

XI - DISPOSIÇÕES FINAIS
1) - Os candidatos poderão apresentar pedido de revisão de 

notas atribuídas às provas, no prazo de 3 dias úteis, contados da 
data da publicação dos resultados, em requerimento dirigido ao 
Diretor Presidente da Fundação.

2) - O prazo de validade deste Processo Seletivo será de 06 
(seis) meses, podendo ser prorrogado por igual período.

3) - Em virtude do número de vagas, não se aplica ao pre-
sente Processo Seletivo de Pessoal os dispositivos da LC. 683/92.

4) - A inscrição implicará no conhecimento das presentes 
Instruções e no compromisso de aceitação das condições aqui 
estabelecidas.

Botucatu, 25 de abril de 2018.
Prof. Dr. Antonio Rugolo Jr.
Diretor Presidente
FAMESP
EDITAL RETIFICADO – CARGA HORÁRIA E SALÁRIO
RETIFICAÇÃO DE EDITAL Nº 067/2018 – FAMESP-RH
A Fundação para o Desenvolvimento Médico e Hospitalar, 

torna público, para conhecimento dos interessados, que encon-
tram-se abertas as inscrições para o processo seletivo de pessoal 
para a função de PSICOLOGO, para preenchimento de 01 vaga no 
momento, e quantas mais vierem a surgir, no prazo de validade do 
referido Processo Seletivo para provimento de função em Regime 
C.L.T., em jornada de trabalho 30 (trinta) horas semanais, para 
prestar serviços na Rede Lucy Montoro na cidade de Botucatu-SP.

I – CONSIDERAÇÕES
1. Os admitidos deverão exercer suas funções dentro dos 

horários determinados pela Diretoria do Serviço Contratante, 
podendo variar em períodos diurno, noturno, misto ou na forma 
de revezamento, durante toda a semana, inclusive sábados, 
domingos e feriados.

2. Os admitidos poderão exercer atividades inerentes à 
atuação do profissional nas diferentes áreas, hospitalares e extra 
- hospitalares.

3. Executar suas atividades de modo a contribuir para o 
alcance das metas e diretrizes definidas pela Direção da FAMESP.

II – DO SALÁRIO
1. O Salário mensal inicial, em jornada completa de 30 

(trinta) horas semanais para a função acima referida, em regime 
C.L.T., é de R$ 1.960,85 (um mil novecentos e sessenta reais e 
oitenta e cinco centavos).

III - DAS INSCRIÇÕES
As inscrições serão realizadas via internet através do site: 

www.famesp.org.br; no período de 22 de abril até as 16 horas do 
dia 02 de maio de 2018.

2. Serão disponibilizados postos de Ajuda ao Candidato, para 
acesso à internet e impressão do boleto bancário no Recursos 
Humanos da FAMESP (Botucatu), sito na Rodovia João Butignolli, 
s/nº, com entrada ao lado da Portaria Principal da FMB do Cam-
pus Universitário da Unesp Distrito de Rubião Junior s/n.,

3. O candidato que não tiver acesso próprio à internet pode 
também efetivar sua inscrição por meio de serviços públicos, 
tais como o PROGRAMA ACESSA SÃO PAULO, que disponibiliza 
postos (locais públicos para acesso à internet), em todas as regi-
ões da cidade de São Paulo e em várias cidades do Estado. Esse 
programa é completamente gratuito e permitido a todo cidadão.

4. Para utilizar o equipamento, basta ser feito um cadastro 
e apresentar o RG nos próprios Postos do Acessa SP em um dos 
endereços disponíveis no site: www.acessasaopaulo.sp.gov.br

IV - DAS CONDIÇÕES DE INSCRIÇÃO E IMPEDIMENTOS
1. Para se inscrever o candidato deverá:
1.1. Preencher o formulário de inscrição, disponível no site 

www.famesp.org.br:
1.2. Imprimir Boleto Bancário, referente a taxa de inscrição, 

no valor de R$. 100,00 (cem reais), para pagamento.
1.3. Efetuar o pagamento do Boleto (dentro do prazo de 

vencimento 02/05/2018) na rede bancária. Após o pagamento 
do Boleto Bancário, o candidato receberá (prazo de 24 horas) um 
e-mail, confirmando a sua inscrição juntamente com o seu núme-
ro, para acompanhamento de todos os atos do processo seletivo.

OBS: Em caso de feriado ou evento que acarrete o fecha-
mento de agências bancárias na localidade em que se encontra o 
candidato, a taxa de inscrição deverá ser paga antecipadamente.

1.4. Acompanhar o andamento da Inscrição através do site: 
www.famesp.org.br.

OBS: Só serão considerados inscritos os candidatos que 
cumprirem os itens (1.1.; 1.2. e 1.3.), conforme descritos acima).

2. Ao preencher o formulário de inscrição disponibilizado na 
internet, o candidato estará assumindo, sob as penas da lei, que 
possui os demais documentos, abaixo discriminados, comproba-
tórios das condições exigidas:

Ser brasileiro;
Estar em dia com as obrigações eleitorais;
Estar em dia com as obrigações militares, se do sexo mas-

culino;
Gozar de boa saúde física e mental;
Não possuir registro de antecedentes criminais, achando-se 

no pleno exercício de seus direitos civis e políticos;
Possuir Registro de Psicólogo no CRP – Conselho Regional de 

Psicologia, no ato da Admissão;
Conhecer e estar de acordo com as instruções do Processo 

Seletivo.
OBSERVAÇÕES:
1. Não será concedida ISENÇÃO ou DEVOLUÇÃO de taxa 

de inscrição.
2. Não serão recebidas inscrições por via postal.
3. As inscrições feitas com cheque ou depósito eletrônico 

somente serão consideradas efetivas após compensação dos 
mesmos.

4. A não apresentação dos documentos solicitados por 
ocasião da admissão ou a inexatidão das afirmativas e ou irre-
gularidades de tais documentos implicarão no cancelamento da 
inscrição e de todos os atos decorrentes do processo seletivo.

V - DAS PROVAS
O Processo Seletivo constará de:
1. Prova Escrita: composta de 10 questões, múltipla escolha, 

inéditas e/ou não inéditas conforme descrito abaixo:
CUNHA, J.A. e cols. Psicodiagnóstico – V. Porto Alegre: Art-

med (5a. ed), 2000.
DALGALARRONDO, P. Psicopatologia e Semiologia dos trans-

tornos Mentais. Porto Alegre: Artmed (2ª.ed), 2008.
FIORINI, H. J. Teoria e Técnicas de Psicoterapias. São Paulo: 

Martins Fontes (2ª. Ed.), 2013.
MALLOY-DINIZ, L., FUENTES, D., MATTOS, P., ABREU, N. E 

COLS. Avaliação Neuropsicológica. Porto Alegre: Artmed, 2010.
MELLO FILHO, J. Doença e família. São Paulo: Casa do Psi-

cólogo, 2004.
PAPALIA, D. E.; FELDMAN, R. D. Desenvolvimento Humano. 

Porto Alegre: Artes Médicas Sul (12ª Ed), 2013.
SANTOS, F.H.; BUENO, O.F.A.; ANDRADE, V.M. Neuropsicolo-

gia Hoje. São Paulo: Artes Médicas, 2004.
SIMONETTI, A. Manual de Psicologia Hospitalar. São Paulo: 

Casa do Psiólogco, 2004.
2. ARGUIÇÃO: Demonstração de conhecimentos conforme 

os temas do conteúdo programático da prova escrita através de 
discussão de casos clínicos (arguição), conforme critérios abaixo:

ões da cidade de São Paulo e em várias cidades do Estado. Esse 
programa é completamente gratuito e permitido a todo cidadão.

4) - Para utilizar o equipamento, basta ser feito um cadastro 
e apresentar o RG nos próprios Postos do Acessa SP em um dos 
endereços disponíveis no site: www.acessasaopaulo.sp.gov.br

IV - DAS CONDIÇÕES DE INSCRIÇÃO E IMPEDIMENTOS
1) - Para se inscrever o candidato deverá:
1.1. Preencher o formulário de inscrição, disponível no site 

www.famesp.org.br:
1.2. Imprimir Boleto Bancário, referente a taxa de inscrição, 

no valor de R$. 100,00 (cem reais), para pagamento na Rede 
Bancária:

1.3. Efetuar o pagamento do Boleto (dentro do prazo de 
vencimento 14/05/2018) na Rede Bancária. Após o pagamento do 
Boleto Bancário, o candidato receberá (após 24 horas) um e-mail, 
confirmando a sua inscrição juntamente com o seu número, para 
acompanhamento de todos os atos do processo seletivo.

1.4. Acompanhar o andamento da Inscrição através do site: 
www.famesp.org.br.

OBS: Só serão considerados inscritos os candidatos que 
cumprirem os itens (1.1.; 1.2. e 1.3.) conforme descritos acima.

2) - Ao preencher o formulário de inscrição disponibilizado na 
internet, o candidato estará assumindo, sob as penas da lei, que 
possui os demais documentos, abaixo discriminados, comproba-
tórios das condições exigidas:

 - Possuir Certificado de conclusão de curso Superior em 
Medicina Humana;

 - Possuir Residência em Genética Médica reconhecida pelo 
MEC ou Título de Especialista em Genética Médica reconhecido 
pela Sociedade Brasileira de Genética Médica.

 - Ser brasileiro;
 - Estar em dia com as obrigações eleitorais;
 - Estar em dia com as obrigações militares, se do sexo 

masculino;
 - Gozar de boa saúde física e mental;
 - Não possuir registro de antecedentes criminais, achando-

-se no pleno exercício de seus direitos civis e políticos;
 - Conhecer e estar de acordo com as instruções do Processo 

Seletivo.
OBSERVAÇÕES:
1) - Não será concedida ISENÇÃO ou DEVOLUÇÃO de taxa 

de inscrição.
2) - Não serão recebidas inscrições por via postal.
3) - As inscrições feitas com cheque ou depósito eletrônico 

somente serão consideradas efetivas após compensação dos 
mesmos.

4) - A não apresentação dos documentos solicitados por 
ocasião da admissão ou a inexatidão das afirmativas e ou irre-
gularidades de tais documentos implicarão no cancelamento da 
inscrição e de todos os atos decorrentes do processo seletivo.

V - DAS PROVAS
O Processo Seletivo constará de:
1. PROVA ESCRITA: composta de 20 questões de múltipla 

escolha (inéditas e/ou não inéditas), conforme programação 
abaixo:

1. Base cromossômica da herança (ciclo celular, mitose, 
meiose, oogenese, espermatogênese).

2. Estrutura dos cromossomos e dos genes (estrutura do cro-
mossomo e cromatina, estrutura do DNA, estrutura e organização 
do gene, transcrição e tradução, regulação gênica).

3. Genética de populações (importância para o médico gene-
ticista ter noções de genética de populações, consanguinidade, 
isolados genéticos, efeito fundador).

4. Citogenética (cultura celular, cariotipagem, FISH/arrayCGH, 
aneuploidias, rearranjos estruturais, síndromes de microdeleção/
duplicação, mosaicismo/quimerismo).

5. Herança monogênica (classes de mutação, efeitos das 
mutações, heterogeneidade genética de loci e alelos, expressi-
vidade variável, penetrância, pleiotropia, lyonização, padrões 
de herança mendeliana - autossômica dominante, autossômica 
recessiva, dominante ligada ao X, recessiva ligada ao X).

6. Padrões atípicos de herança (herança mitocondrial, imprin-
ting genômico, dissomia uniparental, mosaicismo de linhagem 
germinativa, mutações instáveis - amplificação de repetições de 
trinucleotídeos).

7. Desordens de origem monogênica (hemoglobinopatias, 
erros inatos do metabolismo - gangliosidoses - tay sachs, etc, 
glycogenoses, leukodistrofias - gm1 etc, desordens de armaze-
namento de lipídeos – gaucher etc, desordens mitocondriais, 
mucopolisacaridoses, desordens peroxissomais, outros defeitos 
enzimáticos -PKU, homocistinuria).

8. Técnicas moleculares de análise genética (PCR e técni-
cas relacionadas, sequenciamento genético, sequenciamento de 
exoma).

9. Interações gênicas (herança poligênica, herança multifa-
torial - estimativas de herdabilidade e modelo de limiar de risco).

10. Doenças comuns de herança complexa (associações 
gênicas, associações ao HLA).

11. Teratologia (princípios de teratologia, teratógenos 
comuns e suas consequências).

12. Diagnóstico pré-natal (indicações para o diagnóstico 
pré-natal, amniocentese, amostragem de vilosidade coriônica, 
diagnóstico genético pré-natal, ultrassonografia).

13. Genética do câncer (base genética do câncer - proto-
-oncogenes, genes supressores de tumor, outros; predisposições 
genéticas, principais síndromes de câncer hereditário).

14. Triagem genética neonatal no Brasil e no Estado de São 
Paulo.

15. Consulta genética (anamnese, heredograma, exame físi-
co, elaboração diagnóstica, aconselhamento genético.

VI – DO CRITÉRIO DE SELEÇÃO
1. Prova Escrita.........................................................De 0 

(zero) a 100 (cem) pontos
VII - DA EXECUÇÃO DA PROVA
1. A Prova Escrita será realizada no dia 6 de Junho de 2018, 

às 18h00min, na Sede Administrativa da FAMESP, sito na Rua João 
Butignolli, S/N., Rubião Jr., Botucatu – SP, com duração máxima de 
2 horas e mínima de 40 minutos.

2. Os candidatos deverão comparecer no endereço acima 
(com entrada ao lado da Portaria Principal da Faculdade de 
Medicina de Botucatu - UNESP), 30 (trinta) minutos antes da hora 
marcada, munidos de:

2.1) - Comprovante de inscrição (devidamente pago), número 
de inscrição e original de um dos documentos de identidade com 
foto a seguir: RG., Carteira de Trabalho e Previdência Social, Cer-
tificado Militar, CNH, etc.

NOTA: Os documentos apresentados deverão estar em perfei-
tas condições, de forma a permitir a identificação do candidato, 
com clareza.

3) - Não será admitido na sala de provas o candidato que se 
apresentar após o horário estabelecido para o início das mesmas.

4) - Durante as provas não serão permitidas consultas 
bibliográficas ou de qualquer outra espécie, bem como o uso de 
calculadora e de telefone celular.

5) - O candidato não poderá se ausentar da sala de aplicação 
das provas sem o acompanhamento do fiscal.

6) - Será eliminado do Processo Seletivo o candidato que , 
durante a realização da prova, for surpreendido comunicando-se 
com outro candidato ou terceiro, verbalmente, por escrito ou por 
qualquer outro meio ilícito de comunicação.

7) - Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo 
alegado para justificar o atraso ou a ausência do candidato, nem 
será permitida a realização de provas fora dos locais previstos 
para a sua aplicação.

8) - O não comparecimento do candidato a qualquer prova 
importará na sua eliminação do Processo Seletivo.

IX – DA CLASSIFICAÇÃO FINAL
1) - Os candidatos habilitados serão classificados de acordo 

com a média final obtida. A Média mínima para habilitação será 
de 50 (cinqüenta) pontos.


