
UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA 

�JULIO DE MESQUITA FILHO� 

Campus Experimental de Dracena 
 
EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÃO Nº 282/2006 - DA/PRAD 

Estará aberto, nos termos do Despacho n. º 1255/2006-RUNESP de 07/12/06, 

publicado no DOE em 08/12/06 e com base no Estatuto e no Regimento Geral 

da Universidade Estadual Paulista �Júlio de Mesquita Filho�, as inscrições ao 

Concurso Público para contratação de 01 (um) Professor Substituto, para 

atender o período relativo ao 1º semestre letivo de 2007, nos termos da 

Instrução 01/2005-CRH/PRAd, sob a égide da CLT/LC, no conjunto das 

disciplinas: �MANEJO DE RESÍDUOS� e �SUINOCULTURA�, para o Curso de 

Zootecnia, junto ao Campus Experimental de Dracena, em jornada de 24 

(vinte e quatro) horas semanais de trabalho. 

1. DA REMUNERAÇÃO: 

1.1. O salário correspondente à função de Professor Assistente, na referência 

MS-2, corresponde a R$ 1.749,31.  

OBS: Caso o candidato tenha obtido o título de Doutor (ref. MS-3), o salário 

será correspondente a R$ 2.446,71. 

1.2. Por tratar-se de contratação em caráter emergencial e temporária, ainda 

que o candidato venha a obter titulação acadêmica superior após a assinatura 

do contrato, esta não será considerada para fins de aumento salarial. 

2. DAS INSCRIÇÕES 

As inscrições serão recebidas, em dias úteis, no período de 08/01/07 a 

19/01/07, de 2ª às 6ª feiras no horário das 8:30 às 11:30 e das 14:30 às 17 

hs, na Secretaria da Unidade, situada à Rod. Com. João Ribeiro de Barros (SP-

294), km 651, Dracena - SP. 

2.1. São condições para inscrição: 

2.1.1. possuir cédula de identidade ou, no mínimo, o protocolo de solicitação 

ou cédula de identidade com visto permanente, no caso de estrangeiro; 

2.1.2. quando do sexo masculino, possuir documento que comprove estar em 

dia com as obrigações militares; 

2.1.3. ser eleitor, possuindo documento que comprove estar em dia com as 

obrigações eleitorais; 

2.1.4. possuir título de Mestre ou Doutor; 

2.1.5. ter bons antecedentes; 

2.2. Para inscrever-se o candidato ou seu procurador deverá, no ato da 

inscrição apresentar-se munido de: 

2.2.1. cédula de identidade ou protocolo de solicitação ou, cédula de 

identidade com visto permanente, no caso de estrangeiro; 

2.2.2. documento que comprove estar em dia com as obrigações militares, 

quando do sexo masculino; 

2.2.3. documento que comprove estar em dia com as obrigações eleitorais 

(título de eleitor e comprovante de votação ou justificativa); 

2.2.4. Curriculum Vitae devidamente comprovado inclusive contendo o 

histórico escolar do candidato; 

2.2.5. título de Mestre ou Doutor; 

2.2.6. comprovante de recolhimento da taxa de inscrição, no valor de R$ 52,00 

(cinqüenta e dois reais), a ser efetuado em qualquer agência do Banco Nossa 

Caixa Nosso Banco S/A, na conta corrente UNESP/Reitoria nº 0961-0-13-

000.016-9; 

2.2.7. declaração assinada pelo candidato de que não possui antecedentes 

criminais. 

2.2.8. Requerimento a ser preenchido no local de inscrições, dirigido ao 

Coordenador Executivo do Campus Experimental de Dracena, indicando nome 

completo, número da cédula de identidade, idade, filiação, naturalidade, 

estado civil, endereço, profissão. 

OBS.: 

a) Os documentos relacionados nos itens 2.2.1 a 2.2.3. e 2.2.5, deverão estar 

acompanhados de cópia xerográfica, os quais ficarão retidos juntamente com 

os demais documentos, no ato da inscrição. 

b) O candidato estrangeiro poderá inscrever-se no concurso público com a 

cédula de identidade com visto temporário, devendo, entretanto, por ocasião 

da admissão, estar de posse da cédula de identidade com visto permanente, 

bem como fica dispensado das exigências contidas nos sub-itens 2.2.2 e 2.2.3. 

2.3. No caso de inscrição por procuração (com firma reconhecida), devem ser 

apresentados os documentos de mandato, de identidade do procurador e 

aqueles relacionados no sub-item 2.2. 

2.4. Maiores informações ligar para: (18) 3821-8200, (18) 3821-8202, (18) 

3821-8204. 

3. DO DEFERIMENTO E INDEFERIMENTO DE INSCRIÇÕES: 

3.1. Será publicada, no DOE, a relação dos candidatos que tiveram suas 

inscrições indeferidas, por não se enquadrarem nas exigências estabelecidas 

no presente Edital.  

3.2. O candidato poderá requerer, ao Coordenador Executivo do Campus 

Experimental de Dracena, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data 

da publicação a que se refere o item anterior, reconsideração quanto ao 

indeferimento de sua inscrição. 

4. DAS PROVAS: 

4.1. O concurso constará de: 

4.1.1. Análise Curricular - serão analisadas as atividades de formação e 

experiências didática e científica, com maior relevância para aquelas 

relacionadas ao conjunto de disciplinas objeto do concurso, de acordo com os 

critérios de avaliação descritos a seguir. A atribuição da pontuação para cada 

critério será de competência da banca examinadora. 

- Formação; 

- Experiência no ensino superior; 

- Participação em eventos científicos; 

- Atividades de orientação; 

- Produção Científica; 

- Cursos e Estágios realizados; 

4.1.2. Prova didática - constará de aula teórica em nível de graduação sobre o 

conjunto de disciplinas objeto do concurso, com duração de no mínimo 40 

minutos e no máximo de 60 minutos, sobre tema sorteado com 24 horas de 

antecedência, onde serão avaliados os aspectos descritos a seguir. A atribuição 

da pontuação para cada aspecto será de competência da banca examinadora. 

- Distribuição do conteúdo 

- Clareza; 

- Segurança; 

- Conhecimento demonstrado; 

- Didática e Recursos utilizados. 

O Edital de Convocação será divulgado no Diário Oficial do Estado (DOE) no dia 

26/01/2006, constando a data, o horário e a distribuição de turma, seguindo a 

ordem de inscrição. 

A realização das provas está prevista para o mês de fevereiro de 2007 no 

mesmo endereço do local das inscrições: 

5. DA HABILITAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO E DESEMPATE: 

5.1. Serão considerados aprovados os candidatos que obtiverem nota, em cada 

uma das provas, igual ou superior a 7 (sete), por pelo menos 2 (dois) 

membros da Comissão. 

5.2. as provas terão os seguintes pesos: 

-didática - peso 1. 

-julgamento do curriculum vitae - peso 2 

5.3. a nota final será a média geral estipulada pela Comissão examinadora do 

concurso. Em caso de igualdade de classificação, terá preferência pela 

contratação o candidato que: 

- tenha obtido a maior nota no julgamento do curriculum vitae, e 

- tenha obtido a maior nota na prova didática. 

6. DA CONTRATAÇÃO 

6.1. o candidato classificado em 1º lugar, ou no caso de desistência desse, o 

imediatamente aprovado, será contratado, em jornada de 24 (vinte e quatro) 

horas semanais de trabalho, para atender o período relativo ao 1º semestre 

letivo de 2007. 

7. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

7.1. Não serão recebidas inscrições por via postal ou Internet. 

7.2. Não serão devolvidas, a taxa de inscrição e as cópias dos documentos 

apresentados no ato da mesma. 

7.3. Caberá recurso ao Coordenador Executivo do Campus, no prazo de 02 

(dois) dias úteis, contados da data de divulgação do resultado final do 

concurso. 

7.4. Este concurso terá validade de seis meses podendo ser prorrogado por 

igual período.  

7.5. A inscrição implicará no conhecimento deste Edital e no compromisso de 

aceitação das condições do concurso, aqui estabelecidas. 

(Processo 3613/50/01/2006) 

PROGRAMA DO CONCURSO 

1. Situação atual da suinocultura. 

2. Sistemas de criação e produção de suínos.  

3. Instalações, equipamentos e ambiência. 

4. Aspectos gerais sobre reprodução de suínos.  

5. Fatores genéticos relacionados ao desempenho de suínos. 

6. Nutrição e manejo de suínos. 

7. Aspectos gerais sobre o gerenciamento de uma granja suína. 

8. Origem dos resíduos animais e vegetais.  

9. Compostos orgânicos e Compostagem.  

10. Decomposição de resíduos orgânicos e liberação de nutrientes.  

11. Resíduos de biodigestores, resíduos de frigoríficos e granjas.  

12. Destino dos resíduos orgânicos.  

13. Manejo de restos culturais e cuidados com o meio ambiente. 
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