192 – São Paulo, 132 (144)
c. - exemplar da tese ou do conjunto da produção científica,
artística ou humanística do candidato após o seu doutoramento;
d. - exemplar do memorial contendo a formação científica,
artística, didática e profissional do candidato, e, principalmente,
suas atividades relacionadas com a disciplina ou conjunto de
disciplinas em concurso, a saber:
d.1. títulos universitários: relação nominal de títulos universitários, relacionados com a disciplina ou conjunto de disciplinas
em concurso, bem como dos diplomas ou outras dignidades
universitárias e acadêmicas;
d.2. - currículo lattes;
d.3. - narrativa comentada da trajetória acadêmica e profissional, destacando os principais fatos da carreira;
d.4. - relação dos trabalhos publicados com os respectivos
resumos, no caso de não constarem os DOI no currículo lattes.
1.3 - O sistema emitirá um protocolo de recebimento após
o encerramento da inscrição do candidato.
1.4 - Os servidores da UNICAMP ficam desobrigados de
apresentar documentos pessoais que já constem nos sistemas
da Universidade.
1.5 - A banca do concurso poderá solicitar ao candidato
informações sobre o memorial descritivo ou solicitar documentação comprobatória.
1.6. - O Memorial poderá ser aditado, instruído ou completado até a data fixada para o encerramento do prazo para
inscrições.
1.7. - Recebidas as inscrições e satisfeitas as condições do
edital, as inscrições, com toda a documentação, serão direcionadas à Unidade para emissão de parecer acerca do aceite das
inscrições. A Comissão designada terá 15 dias para emitir o
parecer sobre as inscrições.
1.7.1. O parecer que analisa as inscrições será submetido à
Congregação da Unidade, que constituirá Comissão Julgadora.
Os candidatos serão notificados por Edital, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, a respeito da composição da
Comissão Julgadora e da fixação do calendário de provas, que
será publicado no DOE após a aprovação das inscrições pela
Congregação da Unidade.
1.8. - Indeferido o pedido de inscrição, caberá pedido de
reconsideração à Congregação da Unidade, até 48 horas após a
publicação do indeferimento.
1.9. - Mantendo-se o indeferimento pela Congregação da
Unidade, caberá recurso à Câmara de Ensino, Pesquisa e Extensão do Conselho Universitário, até 48 horas após a publicação
do indeferimento do pedido de reconsideração.
II - DA COMISSÃO JULGADORA DO CONCURSO
2. A Comissão Julgadora do concurso será constituída de
5 (cinco) membros aprovados pela Congregação da Unidade,
entre especialistas de renome na disciplina ou conjunto de
disciplinas em concurso, 2 (dois) dos quais pertencerão ao
corpo docente da Universidade, escolhidos entre professores
de nível MS-6 ou MS-5, em exercício na Universidade, e os 3
(três) restantes escolhidos entre professores dessas categorias
ou de categorias equivalentes pertencentes a estabelecimentos
de ensino superior oficial ou profissionais de reconhecida competência na disciplina ou conjunto de disciplinas em concurso,
pertencentes a instituições técnicas, científicas ou culturais do
País ou do exterior.
2.1 A Comissão será presidida pelo Professor da Universidade de maior categoria ou, quando de igual categoria, pelo mais
antigo no cargo ou função.
III - DAS PROVAS
3. - O presente concurso constará das seguintes provas:
I. - Prova de Títulos; (Peso 1 - um)
II. - Prova de Arguição da tese ou do conjunto da produção
científica, artística ou humanística do candidato após o seu
doutoramento; (Peso 1 - um)
III. - Prova Didática; (Peso 1 - um)
3.1. A Prova de Títulos consistirá na avaliação pela Comissão Julgadora, com base no memorial apresentado, dos títulos
do candidato, emitindo parecer circunstanciado em que se realce
sua criatividade na ciência, nas artes ou humanidades e suas
competências como professor e orientador de trabalhos.
3.1.1. - No julgamento de títulos será considerado cada um
dos itens abaixo, por ordem decrescente de valor:
a. - Atividades acadêmicas e profissionais do candidato
relacionadas com a área do concurso;
b. - Títulos universitários;
c. - Diplomas de outras dignidades universitárias e acadêmicas e
d. - Outras contribuições.
3.2. A tese a ser defendida pelo candidato deverá basear-se em trabalho de pesquisa original. No caso de o candidato
optar pela apresentação do conjunto de sua produção científica,
artística ou humanística, realizada após o doutoramento, este
conjunto de trabalhos será organizado de modo a demonstrar
a capacidade crítica do candidato, bem como a originalidade
de suas pesquisas.
3.2.1. A Comissão Julgadora procederá à arguição do candidato em relação à tese ou o conjunto da produção científica,
artística ou humanística do candidato após o seu doutoramento.
3.3. Na prova didática o candidato fará uma exposição
sobre tema de sua livre escolha, dentre aqueles constantes do
programa da disciplina ou conjunto de disciplinas ministradas
na Universidade, publicado no edital, devendo revelar cultura
aprofundada no assunto.
3.3.1 Compete à Comissão decidir se o tema escolhido pelo
candidato é pertinente ao programa.
3.3.2. A prova didática terá a duração de 50 a 60 minutos
e nela o candidato desenvolverá o assunto escolhido, vedada
a leitura do texto da aula, mas facultando-se o emprego de
recursos pedagógicos de sua escolha.
3.4. Caso o concurso seja realizado de forma remota, todas
as sessões públicas serão gravadas com uso de tecnologia disponível nas unidades e arquivadas junto à Direção da unidade por
no mínimo 6 (seis) meses após a homologação dos resultados
pela CEPE.
3.4.1. A gravação de que trata o ‘caput’ poderá ser disponibilizada na íntegra ou em partes, mediante solicitação formal
protocolizada junto à Direção da unidade responsável pelo
concurso e assinatura de termo de responsabilidade pela guarda
das informações e proibição de divulgação do todo ou de partes
de seu conteúdo.
3.4.2. As etapas do concurso que ocorrerem de forma remota serão suspensas caso ocorra problema técnico que impeça
a participação adequada de algum examinador ou candidato.
3.4.3. Ocorrendo um problema técnico durante a realização
de uma etapa, esta deverá ser retomada a partir do estágio em
que ocorreu o referido problema.
3.4.4. As razões da interrupção deverão estar registradas
em ata, bem como a decisão da Comissão quanto às condições
e prazo de retomada, incluindo a necessidade de se postergar o
calendário inicialmente divulgado.
IV - DO JULGAMENTO DAS PROVAS
4. - Cada examinador atribuirá notas de 0 (zero) a 10 (dez)
a cada uma das provas.
4.1. - A nota final de cada examinador será a média das
notas por ele atribuídas às provas.
4.2. - Os candidatos que alcançarem, de 3 (três) ou mais
examinadores, a média mínima 7,0 (sete), serão julgados habilitados à Livre-Docência.
4.3. Os membros da Comissão Julgadora emitirão o julgamento no mesmo dia da realização de cada prova mencionada
no item III deste edital.
4.4. A Comissão Julgadora, terminadas as provas, emitirá
um parecer circunstanciado, único e conclusivo, sobre o resultado do concurso que será submetido à aprovação da Congregação da Unidade.
4.5. Caso o concurso seja realizado de forma remota, o
parecer emitido pela Comissão Julgadora poderá ser assinado de
forma eletrônica (e-mail) ou mediante assinatura digital, devendo todos os documentos pertinentes ao concurso ser anexados
aos autos correspondentes.
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4.6. O parecer da Comissão Julgadora só poderá ser
rejeitado pela Congregação, por erro formal de procedimento,
mediante o voto da maioria absoluta dos membros.
4.7. A ciência da tabela de notas e da ata pelos candidatos
será realizada de forma eletrônica, por meio de usuário e senha
gerada especificamente para essa finalidade.
4.8. Todas as ocorrências observadas durante o concurso
deverão ser registradas em ata elaborada pela Comissão
Julgadora.
4.9. O resultado final do concurso para Livre-Docente, devidamente aprovado pela Congregação do(a) Faculdade de Ciências Aplicadas, será submetido à homologação da Câmara de
Ensino, Pesquisa e Extensão, com posterior publicação no D.O.E.
V - DO RECURSO
5. Do julgamento do concurso caberá recurso, exclusivamente de nulidade, à Câmara de Ensino, Pesquisa e Extensão.
VI – DA LEGISLAÇÃO
6. O presente concurso obedecerá às disposições contidas
na Deliberação CONSU-A-60/2020 e Deliberação CONSU-A
13/2021 que estabelece o perfil de Professor Associado I (MS5.1) da Faculdade de Ciências Aplicadas.
ANEXO I - PROGRAMA DA DISCIPLINA
SL 208 - Fisiologia Humana II
EMENTA
Estudo de fisiologia humana, abordando do ponto de vista
funcional os sistemas cardiovascular, respiratório, digestório,
urinário, endócrino e reprodutor.
OBJETIVOS
Ministrar os conceitos básicos de Fisiologia Humana. Promover uma abordagem integrada dos mecanismos de funcionamento normal e anormal dos sistemas do corpo. Estimular o uso
dos conceitos da ciência básica em contextos práticos.
PROGRAMA
Sistema Cardiovascular, incluindo:
1) Coração como bomba - O Ciclo Cardíaco
2) Eletrofisiologia do coração
3) Hemodinâmica
4) Regulação da pressão arterial
5) Microcirculação
Sistema respiratório, incluindo:
1) Mecânica da respiração
2) Trocas gasosas
3) Transporte de oxigênio e gás carbônico
4) Controle da respiração
Sistema renal, incluindo:
1) Filtração glomerular
2) Transporte tubular renal
3) Balanço renal de eletrólitos e água
4) Mecanismos de controle do pH
Sistema Reprodutor, incluindo:
1) Sistema genital masculino
2) Sistema genital feminino
3) Ciclo reprodutor feminino
4) Fisiologia da lactação
Sistema Digestório, incluindo:
1) Sistema gastrintestinal - estrutura e inervação
2) Produção de hormônios
3) Motilidade gastrintestinal
4) Secreções gastrintestinais
5) Digestão, absorção e excreção
Sistema Endócrino, incluindo:
1) Mecanismos de ação hormonal
2) Hipotálamo, hipófise
3) Glândula tireoide
4) Hormônios adrenais
5) Pâncreas endócrino
UNIVESIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS
EDITAL
Calendário de Provas do Concurso público de provas e
títulos, para provimento de 01 cargo de Professor Doutor, nível
MS-3.1, em RTP, com opção preferencial para o RDIDP, nos
termos do item 2 na área de Anatomia Patológica Especial nas
disciplinas MD544 - Fisiopatologia Integrada I, MD644 - Fisiopatologia Integrada II, RM215 – Patologia Hepática, RM219
- Patologia Ginecológica e RM222 – Patologia Endócrina, do
Departamento de Patologia da Faculdade de Ciências Médicas
da Universidade Estadual de Campinas. O Concurso de que trata
este Edital terá início às 8h00 do dia 26/09/2019, na sala da
Congregação (último piso) da Faculdade de Ciências Médicas,
situada na Cidade Universitária Zeferino Vaz, Barão Geraldo,
Campinas, com o seguinte calendário fixado para a realização
das provas:
Dia 26/09/2022
08h00 – Abertura do Concurso, apresentação da Banca,
Candidatos e elaboração da prova escrita.
08h30 – Prova Escrita
09h00 – Prova de Títulos (comente comissão julgadora)
12h30 – Sorteio do Ponto para a Prova Didática
14h00 – Correção da Prova Escrita
Dia 27/09/2022
13h00 - Prova Didática – Candidato 1
14h00 - Prova Didática – Candidato 2
15h00 - Prova Didática – Candidato 3
Dia 28/09/2022
08h00 - Prova de Arguição, e em seguida, abertura dos
envelopes e divulgação dos resultados.
Lista de Temas para a Prova Didática:
1. - Neoplasias epiteliais da hipófise;
2. - Carcinomas da tireóide;
3. - Neoplasias epiteliais da cortical da adrenal e feocromocitoma;
4. - Lesões precursoras do câncer do trato genital inferior
e sua relação com HPV – lesões de vulva, vagina, colo uterino,
classificação, nomenclatura e via de carcinogênese;
5. - Hiperplasias do endométrio: classificação histológica e
diagnóstico diferencial;
6. - Carcinoma do endométrio: tipos histológicos e vias de
patogênese;
7. - Neoplasias epiteliais do ovário: tipos histológicos, diagnóstico diferencial e marcadores imunoistoquímicos;
8. - Hepatites agudas e crônicas;
9. - Neoplasias epiteliais benignas e malignas do fígado;
10. - Patologia do transplante hepático.
A Comissão Julgadora estará constituída pelos seguintes
Professores Doutores: Titulares: Nelson Adami Andreollo, Célia
Regina Garlipp, Antonia Paula Marques de Faria, Luciano Neder
Serafini e Gustavo Rubino de Azevedo Focchi. Suplentes: Fernanda Loureiro de Andrade Orsi e Leandra Naira Zambelli Ramalho.
Ficam, pelo presente Edital, convocados os Membros da
Comissão Julgadora e os candidatos inscritos: ICLÉIA SIQUEIRA
BARRETO, LARISSA BASTOS ELOY DA COSTA E NATÁLIA GUIMARÃES DE MORAES SCHENKA.
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS
EDITAL
Calendário de Provas do Concurso de Provas e Títulos para
obtenção do Título de Livre Docente, na área de Psiquiatria
Social, Comunitária e Políticas Públicas, nas disciplinas MD758
– Atenção Integral à Saúde (sub-módulo Psiquiatria), RQ023
– Saúde Mental Comunitária, e RQ024 – Rede de Atenção em
Saúde Mental, do Departamento de Psicologia Médica e Psiquiatria da Faculdade de Ciências Médicas, da Universidade Estadual
de Campinas. O Concurso de que trata este Edital terá início às 9
horas do dia 18 de agosto de 2022, de acordo com a Deliberação
CONSU-A-032/2020, de 04/08/2020, que regulamenta a realização dos concursos de Livre-Docência por meio de sistema de
videoconferência ou outro meio eletrônico de participação à distância, em sessão pública durante o período de suspensão das
atividades presenciais em decorrência da epidemia de Covid-19,
com o seguinte calendário fixado para realização das provas:
Dia: 18/08/2022
09h00 – Abertura do Concurso Público, apresentação da
Comissão Julgadora e dos candidatos inscritos
09h15 – Prova de Títulos (somente a Comissão Julgadora)

09h20 – Prova Prática
11h20 – Prova de Didática
12h30 – Intervalo
14h00 – Defesa de Tese e Prova de Arguição, em seguida
apuração e divulgação dos resultados
A Comissão Julgadora estará constituída pelos Professores
Doutores: Titulares: Paulo Dalgalarrondo, Mário Eduardo Costa
Pereira, Maria Cristina Pereira Lima, José Jackson Coelho
Sampaio e Maria Tavares Cavalcanti. Suplentes: Egberto Ribeiro
Turato, Simone Appenzeller e Marco Antônio Alves Brasil.
Ficam, pelo presente Edital, convocados os Membros da
Comissão Julgadora e os candidatos inscritos LUIS FERNANDO
DE FARAH TOFOLI.
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS
EDITAL
Calendário de Provas do Concurso de Provas e Títulos para
obtenção do Título de Livre Docente, na área de Pediatria Clínica
Geral - Sub-área: Urgência e Emergência Pediátrica, nas disciplinas MD-131- Atenção Integral à Saúde da Criança e do Adolescente II, MD-643 - Semiologia e Propedêutica, MD-758 - Atenção
Integral à Saúde, MD-941 - Atenção Integral à Saúde da Criança
e do Adolescente I, MP-646 - Pedagogia Médica e Didática
Especial em Saúde da Criança/Adolescente, RP-016 - Emergência
Pediátrica, RP-021 - Urgência e Emergência Pediátrica I, RP-024
- Atualização em Pediatria I, RP-025 - Simulação em Emergência Pediátrica I, RP-026 - Urgência e Emergência Pediátrica II,
RP-033 - Atualização em Pediatria II e RP-983 - TCC/Monografia,
do Departamento de Pediatria da Faculdade de Ciências Médicas
da Universidade Estadual de Campinas. O Concurso de que trata
este Edital terá início às 9 horas do dia 29 de agosto de 2022, de
acordo com a Deliberação CONSU-A-032/2020, de 04/08/2020,
que regulamenta a realização dos concursos de Livre-Docência
por meio de sistema de videoconferência ou outro meio eletrônico de participação à distância, em sessão pública durante o
período de suspensão das atividades presenciais em decorrência
da epidemia de Covid-19, com o seguinte calendário fixado para
realização das provas:
Dia: 29/08/2022
09h00 – Abertura do Concurso Público, apresentação da
Comissão Julgadora e dos candidatos inscritos
09h15 – Prova de Títulos (somente a Comissão Julgadora)
09h20 – Prova Prática
11h20 – Prova de Didática
12h30 – Intervalo
14h00 – Defesa de Tese e Prova de Arguição – em seguida
apuração e divulgação dos resultados
A Comissão Julgadora estará constituída pelos Professores
Doutores: Titulares: Gabriel Hessel, Angélica Maria Bicudo, Simone de Campos Vieira Abib, Maria Regina Bentlin e João César
Lyra. Suplentes: Fábio Bucaretchi e Suzy Santana Cavalcante.
Ficam, pelo presente Edital, convocados os Membros da
Comissão Julgadora e a candidata inscrita ANDRÉA DE MELO
ALEXANDRE FRAGA.
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS
EDITAL
O Diretor do Instituto de Geociências da Universidade
Estadual de Campinas, através da Secretaria Geral, torna pública
a abertura de inscrições para o concurso público de provas e
títulos, para provimento de 01 cargo de Professor Doutor, nível
MS-3.1, em RTP, com opção preferencial para o RDIDP, nos
termos do item 2, na área de Geologia, nas disciplinas GE-601
Sedimentologia, GE-704 Estratigrafia, GE-511 Geologia de
Campo I, do Departamento de Geologia e Recursos Naturais do
Instituto de Geociências da Universidade Estadual de Campinas.
1. DO REQUISITO MÍNIMO PARA INSCRIÇÃO
1.1. Poderá se inscrever no concurso o candidato que, no
mínimo, seja portador do Título de Doutor.
1.2. É desejável que o candidato tenha o seguinte perfil:
1.2.1 - Doutor com experiência comprovada em sedimentologia, estratigrafia e mapeamento de áreas sedimentares.
1.2.2. A inscrição do candidato que deixar de atender ao
perfil desejável não será indeferida por este motivo.
2. DO REGIME DE TRABALHO
2.1. Nos termos do artigo 109 do Estatuto da UNICAMP, o
Regime de Dedicação Integral à Docência e à Pesquisa (RDIDP)
é o regime preferencial do corpo docente e tem por finalidade
estimular e favorecer a realização da pesquisa nas diferentes
áreas do saber e do conhecimento, assim como, correlatamente,
contribuir para a eficiência do ensino e para a difusão de ideias
e conhecimento para a comunidade.
2.2. Ao se inscrever no presente concurso público o candidato fica ciente e concorda que, no caso de admissão, poderá ser
solicitada, a critério da Congregação da Unidade, a apresentação de plano de pesquisa, que será submetido à Comissão Permanente de Dedicação Integral à Docência e à Pesquisa (CPDI),
para avaliação de possível ingresso no Regime de Dedicação
Integral à Docência e à Pesquisa (RDIDP).
2.3. O Regime de Dedicação Integral à Docência e à
Pesquisa (RDIDP) está regulamentado pela Deliberação CONSU-A-02/2001, cujo texto integral está disponível no sítio: http://
www.pg.unicamp.br/mostra_norma.php?consolidada=S&id_
norma=2684.
2.4. O aposentado na carreira docente aprovado no concurso público somente poderá ser admitido no Regime de
Turno Parcial (RTP), vedada a extensão ao Regime de Dedicação
Integral à Docência e à Pesquisa (RDIDP), conforme Deliberação
CONSU- A-08/2010.
2.5. A remuneração inicial para o cargo de Professor Doutor,
MS-3.1, da Carreira do Magistério Superior é a seguinte:
a) RTP – R$ 2.315,38
b) RTC – R$ 5.877,38
c) RDIDP – R$ 13.357,49
3. DAS INSCRIÇÕES
3.1. - As inscrições deverão ser feitas exclusivamente por
meio do link https://solicita.dados.unicamp.br/concurso/formulario no período de 30 (trinta) dias úteis, a contar de 9 horas
do primeiro dia útil subsequente ao da publicação deste edital
no Diário Oficial do Estado (DOE), até 23 horas e 59 minutos do
último dia do prazo de inscrição.
3.2. No momento da inscrição deverá ser apresentado, por
meio do sistema de inscrição, requerimento dirigido ao Diretor
do Instituto de Geociências, contendo nome, domicílio e profissão, acompanhado dos seguintes documentos:
a) prova de que é portador do título de doutor de validade
nacional. Para fins de inscrição, o candidato poderá apresentar
apenas a Ata da defesa de sua Tese de Doutorado, ou documento oficial equivalente, sendo que a comprovação do título
de Doutor será exigida por ocasião da admissão. O candidato
que tenha obtido o título de Doutor no exterior, caso aprovado,
deverá obter, durante o período probatório, o reconhecimento
do referido título para fins de validade nacional, sob pena de
demissão;
b) documento de identificação pessoal, em forma digital
(pdf, máximo 10MB);
c) um exemplar de memorial, em forma digital (pdf, máximo
10MB), com o relato das atividades realizadas e a comprovação
dos trabalhos publicados e demais informações, que permitam
avaliação dos méritos do candidato, a saber:
c.1. títulos universitários;
c.2. curriculum vitae et studiorum;
c.3. atividades científicas, didáticas e profissionais;
c.4. títulos honoríficos;
c.5. bolsas de estudo em nível de pós-graduação;
c.6. cursos frequentados, congressos, simpósios e seminários dos quais participou.
d) um exemplar ou cópia de cada trabalho ou documento
mencionado no memorial, em forma digital (pdf, máximo 10MB
cada);
3.2.1. O memorial poderá ser aditado, instruído ou completado até a data fixada para o encerramento das inscrições.
3.2.2. O candidato portador de necessidades especiais, temporária ou permanente, que precisar de condições especiais para
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se submeter às provas deverá solicitá-las por escrito no momento da inscrição, indicando as adaptações de que necessita.
3.2.3. - No ato da inscrição o candidato poderá manifestar
por meio do sistema de inscrição a intenção de realizar as provas na língua inglesa. Os conteúdos das provas realizadas nas
línguas inglesa e portuguesa serão os mesmos.
3.2.4. - A Unicamp não se responsabiliza por solicitação
de inscrição pela internet não recebida por motivos de ordem
técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento de linhas de comunicação, bem como outros fatores que
impossibilitem a transferência de dados.
3.2.5. - Após realizar a inscrição no link indicado no item
3.1, com envio dos documentos solicitados, o candidato confirmará a inscrição e receberá um protocolo de recebimento de seu
pedido de inscrição.
3.3. Recebida a documentação e satisfeitas as condições
do edital, a Secretaria da Unidade encaminhará o requerimento
de inscrição com toda a documentação ao Diretor do Instituto
de Geociências, que a submeterá ao Departamento ou a outra
instância competente, definida pela Congregação da Unidade a
que estiver afeta a área em concurso, tendo este o prazo de 15
dias para emitir parecer circunstanciado sobre o assunto.
3.3.1. - O parecer de que trata o subitem anterior será submetido à aprovação da Congregação da Unidade, instância que
deliberará sobre o deferimento de inscrições.
3.3.2. - A Unidade divulgará no sítio https://portal.ige.
unicamp.br/concursos-docentes a deliberação da Congregação
referente às inscrições e composição da Comissão Julgadora.
3.4. Os candidatos que tiveram os requerimentos de inscrição deferidos serão notificados a respeito da composição da
Comissão Julgadora e seus suplentes, bem como do calendário
fixado para as provas e do local de sua realização, por meio de
edital a ser publicado no Diário Oficial do Estado e divulgado
no sítio https://portal.ige.unicamp.br/concursos-docentes, com
antecedência mínima de 20 (vinte) dias úteis do início das
provas.
3.5. O prazo de inscrição poderá ser prorrogado, a critério
da Unidade, por igual período, devendo ser publicado no Diário
Oficial do Estado até o dia do encerramento das inscrições.
3.6. A critério da Unidade, o prazo de inscrições poderá ser
reaberto, por igual período, até o final do dia útil imediatamente
posterior ao do encerramento das inscrições.
4. DA COMISSÃO JULGADORA
4.1. - A Comissão Julgadora será constituída de 05 (cinco)
membros titulares e 02 (dois) suplentes, portadores, no mínimo,
do Título de Doutor, cujos nomes serão aprovados pela Congregação da Unidade, e sua composição deverá observar os
princípios constitucionais, em particular o da impessoalidade.
4.1.1. - Pelo menos 02 (dois) membros da Comissão Julgadora deverão ser externos à Unidade ou pertencer a outras
instituições.
4.2. Caberá à Comissão Julgadora examinar os títulos
apresentados, conduzir as provas do concurso e proceder às
arguições a fim de fundamentar parecer circunstanciado, classificando os candidatos.
4.3. A Comissão Julgadora será presidida pelo membro da
Unidade com a maior titulação. Na hipótese de mais de um
membro se encontrar nesta situação, a presidência caberá ao
docente mais antigo na titulação.
5. DAS PROVAS
5.1. O concurso constará das seguintes provas
a) prova escrita (peso 1);
b) prova de títulos (peso 1);
c) prova de arguição (peso 1);
d) prova didática (peso 1);
5.2. Na definição dos horários de realização das provas será
considerado o horário oficial de Brasília/DF.
5.2.1. - O candidato deverá comparecer ao local designado
para a realização das provas com antecedência mínima de 30
(trinta) minutos da hora fixada para o seu início.
5.2.2. - Não será admitido o ingresso de candidato no local
de realização das provas após o horário fixado para o seu início.
5.3. O não comparecimento às provas, por qualquer que
seja o motivo, caracterizará desistência do candidato e resultará
em sua eliminação do certame.
5.4. Havendo provas de caráter eliminatório, estas devem
ocorrer no início do concurso e seus resultados divulgados antes
da sequência das demais provas.
5.4.1. - Participarão das demais provas apenas os candidatos aprovados nas provas eliminatórias.
Prova Escrita
5.5. - A prova escrita versará sobre assunto de ordem geral
e doutrinária, relativa ao conteúdo do programa das disciplinas
ou conjunto de disciplinas em concurso.
5.5.1. - No início da prova escrita, a Comissão Julgadora
fará a leitura da(s) questão(ões), concedendo o prazo de 60
(sessenta) minutos para que os candidatos consultem seus
livros, periódicos ou outros documentos bibliográficos, na forma
impressa, excluindo-se o acesso a equipamentos eletrônicos e
à internet.
5.5.2. - Findo o prazo estabelecido no item 5.5.1 não será
mais permitida a consulta de qualquer material, e a prova escrita
terá início, com duração de 04 (quatro) horas para a redação
da(s) resposta(s).
5.5.3. - As anotações efetuadas durante o período de consulta previsto no item 5.5.1 poderão ser utilizadas no decorrer
da prova escrita, devendo ser rubricadas por todos os membros
da Comissão Julgadora e anexadas na folha de resposta.
5.5.4. - Cada examinador atribuirá uma nota de 0 (zero) a
10 (dez) à prova escrita.
Prova de Títulos
5.7. - Na prova de títulos a Comissão Julgadora apreciará
o memorial elaborado e comprovado pelo candidato no ato da
inscrição.
5.7.1. - Para fins de julgamento da prova de títulos serão
considerados os seguintes documentos:
a) Título de Graduação;
b) Título de Especialização;
c) Título de Mestrado;
d) Título de Doutorado;
e) Título de Mestrado Profissional;
f) Pós-Doutorado;
g) Publicações acadêmico-científicas (artigos, livros, capítulos de livros, etc);
h) Publicações em revistas de circulação nacional/indexadas;
i) Publicações em revistas de circulação internacional/
indexadas;
j) Experiência docente;
k) Experiência profissional;
l) Participação em atividades de extensão;
m) Atividades - acadêmicas - durante a graduação (iniciação-científica, monitoria, estágio);
n) Recebimento de bolsa ou apoio para pesquisa;
o) Participação ou coordenação em projeto de pesquisa;
p) Premiação e distinção acadêmica;
q) Assessoria e consultoria;
r) Produções artístico-culturais;
s) Patentes ou propriedades intelectuais registradas;
5.7.2. - A Comissão Julgadora adotará os seguintes critérios
para julgamento da prova de títulos, considerando a qualidade
e o interesse da produção do candidato:
a) A Relevância do tema da produção do candidato na
comunidade de especialistas;
b) Dificuldade, raridade e valor que os resultados da produção do candidato têm perante a comunidade científica;
c) Relevância, contribuição e aderência da produção do
candidato para a área do concurso;
d) Impacto científico, artístico, social e de inovação da
produção do candidato;
e) Criatividade, inovação e abertura de novas técnicas/
temas de pesquisa para a área do concurso;
f) Conhecimento, domínio e maturidade na área do concurso;
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g) Compreensão global da área e do impacto da sua pesquisa em áreas vizinhas;
h) Legibilidade e qualidade da difusão dos teoremas/
resultados dos textos escritos, e/ou alcance da produção das
atividades artístico-culturais do candidato;
5.7.3. - Os membros da Comissão Julgadora terão o prazo
máximo de 24 (vinte e quatro) horas para emitir julgamento da
prova de títulos.
5.7.4. - Cada examinador atribuirá uma nota de 0 (zero) a
10 (dez) à prova de títulos, elaborando parecer circunstanciado
que indique os critérios de julgamento e a pontuação atribuída
a cada candidato.
Prova de Arguição
5.8. Na prova de arguição o candidato será interpelado pela
Comissão Julgadora sobre a matéria do programa da disciplina
ou conjunto de disciplinas em concurso e/ou sobre o memorial
apresentado na inscrição.
5.8.1. Na prova de arguição cada integrante da Comissão
Julgadora disporá de até 30 (trinta) minutos para arguir o
candidato que terá igual tempo para responder às questões
formuladas.
5.8.2. Havendo acordo mútuo, a arguição poderá ser feita
sob a forma de diálogo, respeitando, porém, o limite máximo de
01 (uma) hora para cada arguição.
5.8.3. - Ao final da prova, cada examinador atribuirá ao
candidato nota de 0 (zero) a 10 (dez).
Prova Didática
5.9. A prova didática versará sobre o programa de disciplina
ou conjunto de disciplinas em concurso (Anexo I) e nela o candidato deverá revelar cultura aprofundada no assunto.
5.9.1. A matéria para a prova didática será sorteada com 24
(vinte e quatro) horas de antecedência, de uma lista de 10 (dez)
pontos, organizada pela Comissão Julgadora.
5.9.2. A prova didática terá duração de 50 (cinquenta)
a 60 (sessenta) minutos, e nela o candidato desenvolverá o
assunto do ponto sorteado, vedada a simples leitura do texto
da aula, mas facultando-se, com prévia aprovação da Comissão Julgadora, o emprego de roteiros, apontamentos, tabelas,
gráficos, dispositivos ou outros recursos pedagógicos utilizáveis
na exposição.
5.9.3. Ao final da prova, cada examinador atribuirá ao
candidato nota de 0 (zero) a 10 (dez).
5.10. As provas orais do presente concurso público serão
realizadas em sessão pública. É vedado aos candidatos assistir
às provas dos demais candidatos.
5.11. A Comissão Julgadora poderá ou não descontar pontos quando o candidato não atingir o tempo mínimo ou exceder
o tempo máximo pré-determinado para as provas didática e
de arguição.
6. DA AVALIAÇÃO E JULGAMENTO DAS PROVAS
6.1. As provas de títulos, arguição, didática e escrita terão
caráter classificatório.
6.1.1. - A prova escrita também terá caráter eliminatório e
será observado o seguinte procedimento:
a) ao final da prova escrita cada examinador atribuirá ao
candidato uma nota de 0 (zero) a 10 (dez), considerando o
previsto no item 5.5 deste edital;
b) após a atribuição das notas, o resultado da prova escrita
será imediatamente proclamado pela Comissão Julgadora em
sessão pública;
c) serão considerados aprovados na prova escrita com
caráter eliminatório os candidatos que obtiverem notas iguais
ou superiores a 07 (sete), de, no mínimo, 03 (três) dos 05 (cinco)
examinadores;
d) somente participarão das demais provas do concurso
público os candidatos aprovados na prova escrita;
e) as notas atribuídas na prova escrita por cada um dos
examinadores aos candidatos aprovados serão computadas ao
final do concurso público para fins de classificação, nos termos
do item 6.3 deste edital.
6.2. Ao final de cada uma das provas previstas no subitem
5.1 deste edital, cada examinador atribuirá ao candidato uma
nota de 0 (zero) a 10 (dez).
6.2.1. As notas de cada prova serão atribuídas individualmente pelos integrantes da Comissão Julgadora em envelope
lacrado e rubricado, após a realização de cada prova e abertos
ao final de todas as provas do concurso em sessão pública.
6.2.2. Caso a prova escrita não tenha caráter eliminatório,
as notas atribuídas nesta prova deverão ser divulgadas no final
do concurso, nos termos do subitem 6.2.1.
6.3. A nota final de cada examinador será a média ponderada das notas atribuídas por ele ao candidato em cada prova.
6.3.1. - Cada examinador fará uma lista ordenada dos candidatos pela sequência decrescente das notas finais. O próprio
examinador decidirá os casos de empate, com critérios que
considerar pertinentes.
6.3.2. - As notas finais serão calculadas até a casa dos
centésimos, desprezando-se o algarismo de ordem centesimal,
se inferior a cinco e aumentando-se o algarismo da casa decimal
para o número subsequente, se o algarismo da ordem centesimal for igual ou superior a cinco.
6.4. A Comissão Julgadora, em sessão reservada, depois de
divulgadas as notas e apurados os resultados, emitirá parecer
circunstanciado sobre o resultado do concurso justificando
a indicação feita, do qual deverá constar tabela e/ou textos
contendo as notas, as médias e a classificação dos candidatos.
Também deverão constar do relatório os critérios de julgamento
adotados para avaliação de cada uma das provas. Todos os
documentos e anotações feitas pela Comissão Julgadora para
atribuição das notas deverão ser anexados ao processo do
concurso público.
6.4.1. Ao relatório da Comissão Julgadora poderão ser
acrescentados relatórios individuais de seus membros.
6.5. O resultado do concurso será imediatamente proclamado pela Comissão Julgadora em sessão pública.
6.5.1. Serão considerados habilitados os candidatos que
obtiverem, da maioria dos examinadores, nota final mínima sete.
6.5.2. A relação dos candidatos habilitados é feita a partir
das listas ordenadas de cada examinador.
6.5.3. O primeiro colocado será o candidato que obtiver o
maior número de indicações em primeiro lugar na lista ordenada
de cada examinador.
6.5.4. O empate nas indicações será decidido pela Comissão Julgadora, prevalecendo sucessivamente a maior média
obtida na prova didática e a maior média obtida na prova de
títulos. Persistindo o empate a decisão caberá, por votação,
à Comissão Julgadora. O Presidente terá voto de desempate,
se couber.
6.5.5. - Excluindo das listas dos examinadores o nome do
candidato anteriormente selecionado, o próximo classificado
será o candidato que obtiver o maior número de indicações na
posição mais alta da lista ordenada de cada examinador.
6.5.6. Procedimento idêntico será efetivado subsequentemente até a classificação do último candidato habilitado.
6.6. As sessões de que tratam os itens 6.2.1 e 6.5 deverão
se realizar no mesmo dia em horários previamente divulgados.
6.7. O parecer da Comissão Julgadora será submetido à
Congregação do Instituto de Geociências, que só poderá rejeitá-lo em virtude de vícios de ordem formal, pelo voto de 2/3 (dois
terços) de seus membros presentes.
6.8. O resultado final do concurso será submetido à apreciação da Câmara Interna de Desenvolvimento de Docentes (CIDD),
e encaminhada à Câmara de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE)
para deliberação.
6.9. A relação dos candidatos aprovados será publicada no
Diário Oficial do Estado, com as respectivas classificações.
7. DA ELIMINAÇÃO
7.1. Será eliminado do concurso público o candidato que:
a) Deixar de atender às convocações da Comissão Julgadora;
b) Não comparecer ao sorteio do ponto da prova didática;
c) Não comparecer a qualquer uma das provas, exceto a
prova de títulos.
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8. DO RECURSO
8.1. O candidato poderá interpor recurso contra o resultado
do concurso, exclusivamente de nulidade, ao Conselho Universitário, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da publicação
prevista no item 6.9 deste edital.
8.1.1. O recurso deverá ser protocolado na Secretaria Geral
da UNICAMP.
8.1.2. Não será aceito recurso via postal, via fac-símile ou
correio eletrônico.
8.1.3. Recursos extemporâneos não serão recebidos.
8.2. O resultado do recurso será divulgado no sítio eletrônico da Secretaria Geral da UNICAMP (www.sg.unicamp.br).
9. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
9.1. A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a
tácita aceitação das normas e condições estabelecidas neste Edital, em relação às quais o candidato não poderá alegar qualquer
espécie de desconhecimento.
9.2. As convocações, avisos e resultados do concurso serão
publicados no Diário Oficial do Estado e estarão disponíveis
no sítio https://portal.ige.unicamp.br/concursos-docentes, sendo
de responsabilidade exclusiva do candidato o seu acompanhamento.
9.3. Se os prazos de recurso terminarem em dia em que não
há expediente na Universidade, no sábado, domingo ou feriado,
estes ficarão automaticamente prorrogados até o primeiro dia
útil subsequente.
9.4. O prazo de validade do concurso será de 01 (um) ano,
a contar da data de publicação no Diário Oficial do Estado da
homologação dos resultados pela CEPE, podendo ser prorrogado
uma vez, por igual período.
9.4.1. - Durante o prazo de validade do concurso poderão
ser providos os cargos que vierem a vagar, para aproveitamento
de candidatos aprovados na disciplina ou conjunto de disciplinas
em concurso.
9.5. A critério da Unidade de Ensino e Pesquisa, ao candidato aprovado e admitido poderão ser atribuídas outras disciplinas
além das referidas na área do concurso, desde que referentes à
área do concurso ou de sua área de atuação.
9.6. O candidato aprovado e admitido somente será considerado estável após o cumprimento do estágio probatório,
referente a um período de 03 (três) anos de efetivo exercício,
durante o qual será submetido à avaliação especial de desempenho, conforme regulamentação prevista pela Universidade.
9.7. O presente concurso obedecerá às disposições contidas
na Deliberação CONSU- A-30/13 e Deliberação da Congregação
IG-042/2014, que estabelece os requisitos e procedimentos
internos do Instituto de Geociências para a realização dos
concursos.
9.7.1. - Cópia da Deliberação CONSU-A-30/13 poderá ser
obtida no sítio www.sg.unicamp.br ou junto à Secretaria do
Instituto de Geociências que poderá prestar quaisquer outras
informações relacionadas ao concurso público.
9.8. Os itens deste edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos enquanto não consumada a
providência ou evento que lhes disser respeito, até a data de
convocação para a prova correspondente, circunstância que será
mencionada em Edital ou Aviso a ser publicado.
9.9. Qualquer alteração nas regras de execução do concurso
deverá ser objeto de novo Edital.
ANEXO I – PROGRAMAS DAS DISCIPLINAS
GE 601 - SEDIMENTOLOGIA
1) Origem dos sedimentos: sedimentos aloctones e autóctones;
2) Propriedades física dos grãos: tipos de transporte, maturidade textural e mineralógica;
3) Classificação das rochas clásticas;
4) Classificação de carbonatos;
5) Rochas piroclásticas;
6) Fluxos turbulentos e laminares (número de Reynolds e
número de Froud): regimes de fluxo e formas de leito;
7) Estrutura sedimentares: decantação, fluxos laminares,
fluxos oscilatórios, fluxos turbulentos e fluxos combinados;
8) Bioconstruções e Estruturas erosivas e pós-deposicionais:
cortes e preenchimento, marcas de sola, deformações, gretas de
ressecamento e bioturbações;
9) Conceito de Fácies, Biofácies e Icnofácies. Ambientes e
sistemas deposicionais;
10) Modelos de fácies: fluvial, eólico, deltaico, planície
costeira, ilha barreira-laguna, marinho raso, marinho profundo,
glacial e carbonatos.
GE 704 - ESTRATIGRAFIA
1. Processos gravitacionais – Sistema deposicional de água
profunda;
2. Sistemas deposicionais costeiros dominados por ondas e
sistemas deposicionais costeiros dominados por marés. Sistema
deltaico;
3. Princípios e métodos da Estratigrafia; (i) Teorias estratigráficas - A classificação formal das unidades estratigráficas; (ii)
Teorias estratigráficas - A arquitetura deposicional; (iii) Teorias
estratigráficas - Estratigrafia de Sequências;
4. Sistemas deposicionais continentais: sistemas de planície
aluvial, sistemas desérticos;
5. Depósitos carbonáticos;
6. Paleossolos.
GE 511 – GEOLOGIA DE CAMPO I
1- Introdução ao mapeamento geológico
2- Elaboração de Mapa Fotogeológico (imagens de satélite,
sistemas de informação geográfica);
3- Elaboração de perfis geológicos
4- Código de nomenclatura estratigráfica brasileiro;
5- Origem e evolução da Bacia do Paraná;
6- Estratigrafia, recursos minerais e geologia do petróleo
da Bacia do Paraná;
7- Levantamento de seções estratigráficas (bússola e
passos);
8- Correlação de seções estratigráficas;
9- Mapas de lineamentos de relevo e drenagem;
10- Geomorfologia de áreas sedimentares não deformadas;
11- Noções básicas sobre pedologia;
12- Procedimentos de campo e confecção de relatórios.
ANEXO II – BIBLIOGRAFIAS
GE-601 SEDIMENTOLOGIA
BOGGS, SAM (2006) Principles of Sedimentology and Stratigraphy, 4th edition. Pearson Prentice Hall. University of Oregon.
COLLINSON, J. D., AND MOUNTNEY, N. (2019), Sedimentary
Structure – 4th edition. DUNEDIN.
GARY NICHOLS (2009), Sedimentology and Stratigraphy –
Second edition. Wiley-Blackwell.
SCHOLLE, P. A.; BEBOUT, D. G.; MOORE, C. H. (1983) Carbonate Depositional Environments. AAPG Memoir 33, 708pp.
JAMES, NOEL P. (2015) Origin of Carbonate Sedimentary
Rocks. New York: American Geophysical Union, 2015. 1 online
resource (980 pages) Language: English, Base de dados: ProQuest eBook Central.
SUGUIO, K. (2003) Geologia Sedimentar - Ed. Edgar Blücher
Ltda.
WALKER, R. G. AND JAMES, N. P. (1992) Facies Models:
response to sea-level change. Geological Association of Canada;
2nd edition.
GE-704 - ESTRATIGRAFIA
NICHOLS G. (1999). Sedimentology and Stratigraphy –
Blackwell.
MIALL A. D. (1985). Principles of sedimentary basin analysis.
Springer, pp.616.
EMERY, D. AND MYERS K.J. (1996). Sequence Stratigraphy.
Blackwell, pp.297.
MURPHY M.A. AND SALVADOR A. (1999). The International Stratigraphic Guide. International Subcommission on
Stratigraphic Classification of IUGS International Commission
on Stratigraphy.
ALLEN P. A. AND J. R. ALLEN (2005). Basin analysis: Principles and Applications. Blackwell, pp.549.
CATUNEANU, O. (2006). Principles of Sequence Stratigraphy.
Elsevier, pp.375.

EINSELE (1992). Sedimentary Basins Evolution. Springer-Verlag, pp.628.
POSAMENTIER AND WALKER (2006). Facies model revisited
-SEPM Sp. Publ. 24, pp.527.
READING, H.G., (1996). Sedimentary environments: processes, facies and stratigraphy. 3a ed.
GE-511 – GEOLOGIA DE CAMPO I
ARAB, PAOLA BRUNO; PERINOTTO, JOSÉ ALEXANDRE DE
JESUS; ASSINE, MARIO LUIS. Grupo Itararé (P - C Da Bacia Do
Paraná) nas regiões de Limeira e Piracicaba - SP: Contribuição
ao Estudo das Litofácies. Geociências. (São Paulo), São Paulo,
V. 28, N. 4, (2009).
BIZZI,
L.A.;
SCHOBBENHAUS,C.; VIDOTTI,R.M.;
GONÇALVES,J.H (Org.).Geologia, Tectônica e Recursos Minerais
do Brasil. 1a.ed.Brasília: Editora UnB, (2003), v. 1, 533 pp.
CAETANO-CHANG, M.R. & WU, F.T. Diagênese de arenitos na
Formação Piramboia no centro leste paulista, Geociências, v.22,
n. especial, p. 33-39, (2003).
FERNANDES, L.A.; FRANÇA A.B.; MELO J.H.G.; MILANI E.J. &
SOUZA, P.A. Bacia do Paraná, Geociências Petrobrás, v.15, n.2,
p.265-287, maio/novembro, (2007).
CIOCCARI, G.M. & MIZUSAKI, A.M.P. (2019) Sistemas petrolíferos atípicos nas bacias paleozoicas brasileiras – Uma revisão.
Geociências, v. 38, n. 2, p. 367 - 390, (2019).
GESICKI, A.L.D Evolução diagenética das formações Piramboia e Botucatu (sistema Aquífero Guarani) no estado de São
Paulo, São Paulo, (2007), 175 p. Tese (Doutorado em geociências)
- Instituto de Geociências, Universidade de São Paulo.
GUERRA, A. J. T. & CUNHA, S.B. (2011) GEOMORFOLOGIA
DO BRASIL. ED. BERTRAND BRASIL, 390pp.
HASUI, Y.; SALAMUNI, E., MORALES, N. (2019) Geologia
Estrutural Aplicada. 2.a Edição. ABGE/CONFEA.
LAHEE, F. H. (2002) - Field Geology. CBS Publishers & Distributors; 6ª edição.
MILANI. E. J. Evolução tectono-estratigráfica da Bacia do
Paraná e seu relacionamento com a geodinâmica fanerozóica
do Gonduana Sul- Ocidental. (1997). 2 v. Tese (Doutorado) Instituto de Geociências. Universidade Federal do Rio Grande do
Sul, Porto Alegre, (1997).
PEDREIRA, A. J.; LOPES, R. DA C.; VASCONCELOS, A. M.;
BAHIA, R. B. C. (2003) Bacias Sedimentares Paleozóicas e Meso-Cenozóicas. In: Bizzi,L.A.;Schobbenhaus,C.;Vidotti,R.M.;
RICCOMINI, C. Estilos estruturais da Região do Domo de
Pitanga, Bacia do Paraná, SP. Boletim IG-USP, Publicação Especial, nº 12. P. 93-94. (1992).
SCHNEIDER, R. L.; MÜHLMANN, H.; TOMMASI, E.; MEDEIROS, R. A.; DAEMON, R. F.; NOGUEIRA, A. A. Revisão estratigráfica da Bacia do Paraná. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE GEOLOGIA, 28., (1974), Porto Alegre. Anais do... São Paulo: Sociedade
Brasileira de Geologia, (1974). v. 1, p. 41-65.
SOUSA, M. O. L. Caracterização Estrutural do Domo de
Pitanga – SP. (1997). 116 p. Tese (Mestrado em Geociências)
– Instituto de Geociências, Universidade Estadual Paulista, Rio
Claro.
ZAINE, J.E. Geologia da Formação Rio Claro na folha Rio
Claro (SP), Rio Claro, (1994), Trabalho de conclusão de curso
(bacharel em geologia), Instituto de Geociências e Ciências Exatas campus Rio Claro, Universidade Estadual Paulista.
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
INSTITUTO DE GEOCIÊNCAS
EDITAL
O Diretor do Instituto de Geociências da Universidade
Estadual de Campinas, através da Secretaria Geral, torna pública
a abertura de inscrições para o concurso público de provas e
títulos, para provimento de 01 cargo de Professor Titular, nível
MS-6, em RTP, com opção preferencial para o RDIDP, nos termos
do item 2, na área de Geologia, na disciplina GE 402 – Elementos de Paleontologia, do Departamento de Geologia e Recursos
Naturais do Instituto de Geociências da Universidade Estadual
de Campinas.
1. DOS REQUISITOS MÍNIMOS PARA INSCRIÇÃO
1.1. Poderão se inscrever no concurso:
1.1.1. Professor Associado da Unicamp, portador há 5
(cinco) anos, no mínimo, do título de Livre-Docente e que satisfaça o perfil de Professor Titular da Unidade;
1.1.2. candidato externo à Carreira do Magistério Superior
da Unicamp, portador há 5 (cinco) anos, no mínimo, do título
de Livre-Docente, obtido por concurso de títulos em instituição
oficial e devidamente reconhecido pela Unicamp e que satisfaça
o perfil de Professor Titular da Unidade;
1.1.3. Docente integrante da Parte Suplementar (PS) do QD-UNICAMP que exerça a função MS-5 ou MS-6 na forma do § 3º
do Artigo 261 do Regimento Geral;
1.1.4. especialista externo à Carreira do Magistério Superior
da Unicamp, de reconhecido valor e com atividade científica
comprovada na área do concurso, integrante ou não do QD-Unicamp, excepcionalmente e pelo voto de 2/3 (dois terços)
dos membros em exercício da Câmara de Ensino, Pesquisa e
Extensão – Cepe.
2. DO REGIME DE TRABALHO
2.1. Nos termos do Estatuto da UNICAMP, o Regime de
Dedicação Integral à Docência e à Pesquisa (RDIDP) é o regime
preferencial do corpo docente e tem por finalidade estimular e
favorecer a realização da pesquisa nas diferentes áreas do saber
e do conhecimento, assim como, correlatamente, contribuir para
a eficiência do ensino e para a difusão de ideias e conhecimento
para a comunidade.
2.2. Ao se inscrever no presente concurso público o candidato fica ciente e concorda que, no caso de admissão, poderá ser
solicitada, a critério da Congregação da Unidade, a apresentação de plano de pesquisa, que será submetido à Comissão Permanente de Dedicação Integral à Docência e à Pesquisa – CPDI
– para avaliação de possível ingresso no Regime de Dedicação
Integral à Docência e à Pesquisa – RDIDP.
2.3. O Regime de Dedicação Integral à Docência e à
Pesquisa (RDIDP) está regulamentado pela Deliberação CONSU-A-02/01, cujo texto integral está disponível no sítio:
h t t p : / / w w w. p g . u n i c a m p . b r / m o s t r a _ n o r m a .
php?consolidada=S&id_norma=2684.
2.4. O aposentado na carreira docente aprovado no concurso público somente poderá ser admitido no Regime de
Turno Parcial (RTP), vedada a extensão ao Regime de Dedicação
Integral à Docência e à Pesquisa (RDIDP), conforme Deliberação
CONSU-A-08/2010.
2.5. A remuneração inicial para o cargo de Professor Titular
da Carreira do Magistério Superior é a seguinte:
a) RTP – R$ 3.441,80
b) RTC – R$ 8.736,71
c) RDIDP – R$ 19.855,85
3. DAS INSCRIÇÕES
3.1. As inscrições deverão ser feitas de forma presencial
pelo candidato ou por seu procurador (procuração simples)
dentro do prazo de 40 (quarenta) dias corridos, a contar do
primeiro dia útil subsequente ao da publicação deste edital no
Diário Oficial do Estado – DOE, no horário das 9h00 às 12h00 e
das 14h00 às 17h00, na Secretaria do Instituto de Geociências,
situado na Cidade Universitária "Zeferino Vaz", Barão Geraldo.
Endereço: Rua Carlos Gomes, 250, CEP: 13083-855
3.1.1. Não serão admitidas inscrições enviadas via postal,
via fac-símile ou correio eletrônico, nem inscrições condicionais
ou apresentadas fora do prazo estabelecido.
3.2. No momento da inscrição deverá ser apresentado
requerimento dirigido ao(a) Diretor(a) da(o) Instituto de Geociências, contendo nome, domicílio, profissão e sob qual subitem
previsto no item 1 está se inscrevendo, acompanhado dos
seguintes documentos:
a) prova de ser portador do título de livre docente, ressalvada as hipóteses previstas nos subitens 1.1.1.; 1.1.3.; e 1.1.4.
deste Edital;
b) documento de identificação pessoal, em cópia;
c) 01(um) exemplar do Memorial na forma impressa e (01)
uma cópia digital, em formato PDF, na forma indicada no item
3.3. deste Edital;
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d) (01) cópia digital de cada trabalho ou documento mencionado no Memorial.
3.3. O memorial a que se refere à alínea “c” do item 3.2,
deverá conter tudo o que se relacione com a formação didática,
administrativa e profissional do candidato, principalmente suas
atividades relacionadas com a área em concurso, a saber:
a) a produção científica e a criação original, literária, artística ou filosófica do candidato, se for o caso;
b) as atividades didáticas desenvolvidas;
c) as atividades profissionais referentes à matéria em
concurso;
d) as atividades de planejamento, organização e implantação de serviços novos;
e) as atividades de formação e orientação.
3.3.1. O memorial poderá ser aditado, instruído ou completado até a data fixada para o encerramento das inscrições.
3.3.2. O candidato portador de necessidades especiais, temporária ou permanente, que precisar de condições especiais para
se submeter às provas deverá solicitá-las por escrito no momento da inscrição, indicando as adaptações de que necessita.
3.3.3. No ato da inscrição o candidato poderá manifestar
por escrito a intenção de realizar as provas na língua inglesa. Os
conteúdos das provas realizadas nas línguas inglesa e portuguesa serão os mesmos.
3.4. O prazo de inscrição poderá ser prorrogado, a critério
da Unidade, por no máximo igual período, devendo ser publicado no Diário Oficial do Estado até o final do dia útil imediatamente posterior ao do encerramento das inscrições.
3.5. Recebida a documentação de inscrição e satisfeitas
às condições do Edital, a Secretaria da Unidade encaminhará o
requerimento de inscrição relativos aos subitens 1.1.1; 1.1.2; e
1.1.3 deste Edital, com toda a documentação, ao(a) Diretor(a)
da(o) Instituto de Geociências, que a submeterá ao Departamento ou a outra instância competente, definida pela Congregação
da Unidade a que estiver afeta a área em concurso, para emitir
parecer circunstanciado sobre o assunto, observando-se o disposto na Deliberação CONSU-A-023/1992.
3.5.1. O parecer de que trata o item 3.5 será submetido à
aprovação da Congregação da Unidade, instância que deliberará
sobre o deferimento de inscrições, ressalvado a inscrição com
base no subitem 1.1.4.
3.5.2. A solicitação de inscrição feita com base no subitem
1.1.4. deste edital será submetida para apreciação da Câmara
de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE). A CEPE, para deliberar
sobre o pedido, designará uma Comissão composta de cinco (05)
especialistas na área em concurso, para emitir parecer individual
e circunstanciado sobre os méritos do candidato, observando-se
a área do concurso e, no que couber, o perfil de Professor Titular
da Unidade.
3.5.3. A Comissão de Especialistas de que trata o subitem
anterior será constituída por Professores Titulares efetivos da
Universidade Estadual de Campinas, a partir de uma lista de 10
(dez) nomes sugeridos pela Congregação, completando-se, se
necessário, o seu número, com profissionais de igual categoria
de outros estabelecimentos de ensino superior no país.
3.5.4. A inscrição ao concurso público para o cargo de
Professor Titular, com base no subitem 1.1.4., considerar-se-á
efetivada se o candidato obtiver o voto de 2/3 dos membros da
CEPE em exercício.
3.5.5. A Unidade divulgará no sítio https://portal.ige.unicamp.br/concursos-docentes a deliberação da Congregação
referente às inscrições e a composição da Comissão Julgadora.
3.6. Os candidatos inscritos serão notificados por edital,
publicado no Diário Oficial do Estado, com antecedência mínima
de 20 (vinte) dias do início das provas, do deferimento ou indeferimento da inscrição, da composição da Comissão Julgadora e
seus suplentes, bem como do calendário fixado para as provas.
3.6.1. Caso haja solicitação por escrito de todos os candidatos inscritos e desde que não haja, a critério do Diretor da Unidade, qualquer inconveniente, a data de realização das provas de
que trata o item 3.6. deste edital, poderá ser antecipada por até
07 (sete) dias ou postergada por até trinta (30) dias.
4. DA COMISSÃO JULGADORA
4.1. A Comissão Julgadora será constituída de 05 (cinco)
membros titulares possuidores de aprofundados conhecimentos
sobre a área em concurso ou área afim, cujos nomes serão
aprovados pela Congregação da Unidade, e sua composição
deverá obedecer aos princípios constitucionais, em particular o
da impessoalidade.
4.1.1. Dois membros da Comissão Julgadora serão pertencentes ao corpo docente da Universidade, escolhidos entre seus
docentes possuidores do título de Professor Titular.
4.1.2. Os demais membros serão escolhidos entre professores de igual categoria de outras instituições oficiais de ensino
superior ou entre profissionais especializados de instituições
científicas, técnicas ou artísticas, do país ou do exterior.
4.1.3. Cada Comissão Julgadora terá sempre, além dos
membros efetivos, pelo menos 2 (dois) suplentes indicados pelo
mesmo processo.
4.2. Os trabalhos serão presididos pelo Professor Titular da
Universidade mais antigo no cargo, dentre aqueles indicados
para constituir a respectiva Comissão Julgadora.
5. DAS PROVAS
5.1. O presente concurso constará das seguintes provas:
I – prova de Títulos; (peso 2 );
II – prova de Arguição; (peso 2 );
III – prova de Erudição; (peso 1);
5.2. Na definição dos horários de realização das provas será
considerado o horário oficial de Brasília/DF.
5.2.1. O candidato deverá comparecer ao local designado
para a realização das provas com antecedência mínima de 30
(trinta) minutos da hora fixada para o seu início.
5.2.2. Não será admitido o ingresso de candidato no local
de realização das provas após o horário fixado para o seu início.
5.3. O não comparecimento às provas (exceto à prova de
títulos), por qualquer que seja o motivo, caracterizará desistência do candidato e resultará em sua eliminação do certame.
Prova de Títulos
5.4 Na prova de títulos será apreciado pela Comissão
Julgadora o Memorial apresentado pelo candidato no ato da
inscrição.
5.4.1. Os critérios de avaliação da Prova de Títulos, definidos pela Congregação da Unidade, são: O perfil qualitativo do
docente no nível MS-6 exige que o candidato tenha acumulado
experiência e desempenho que o credenciem a: 1) ser considerado uma liderança científico-tecnológica do país na sua área, com
produção excelente, regular e contínua; 2) ser um pesquisador
que identifica as possibilidades de novas abordagens, e que
tenha uma visão da evolução conceitual das disciplinas afins a
sua área de especialização; 3) desfrutar de um conceito no país e
no exterior que respalde intercâmbios, apoios financeiros e concessões de bolsas e estágios, buscando sempre contribuir para a
formação de novos profissionais e pesquisadores, nucleação de
grupos reconhecidos de pesquisa e fortalecimento da unidade e
da instituição; 4) contribuir com sua experiência nas comissões
e colegiados encarregados de sugerir decisões substantivas ao
futuro de sua Unidade e da Universidade e 5) participar ativamente do debate nacional relacionado à Educação, à Ciência e/
ou à Tecnologia, nas áreas de sua atuação.
5.4.2. Cada examinador atribuirá uma nota de 0 (zero) a 10
(dez) à prova de títulos.
Prova de Arguição
5.5 A prova de arguição destina-se à avaliação geral da
qualificação científica, literária ou artística do candidato.
5.5.1 Serão objeto de arguição, as atividades desenvolvidas
pelo candidato constantes do Memorial por ele elaborado.
5.5.2 Cada integrante da Comissão Julgadora disporá de
até 30 (trinta) minutos para arguir o candidato que terá igual
tempo para responder as questões formuladas.
5.5.3 Havendo acordo mútuo, cada arguição poderá ser
feita sob a forma de diálogo, respeitando, porém, o limite máximo de 01 (uma) hora.
5.5.4 Ao final da prova, cada examinador atribuirá ao candidato nota de 0 (zero) a 10 (dez).

