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EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 83/2009-DTAd/PRAD 

O Diretor da Divisão de Administração da Pró-Reitoria da Administração, tendo em 

vista a inexistência de indeferimento nas inscrições, CONVOCA os candidatos 

inscritos no Concurso Público para contratação de 01 (um) Professor Substituto, sob 

a égide da CLT/LC, em jornada de 24 horas semanais de trabalho, para atender o 

período relativo ao 1º semestre letivo de 2009, no conjunto de disciplinas 

"APICULTURA", "SERICICULTURA", "ECOLOGIA"  e "INTRODUÇÃO À 

ZOOTECNIA", do Curso de Zootecnia, junto ao CAMPUS EXPERIMENTAL DE 

DRACENA, objeto do Edital nº 008/2009-DA/PRAD, publicado no DOE de 

06/01/2009, na seguinte conformidade: 

* Sorteio do tema para a prova didática, dia 03/02/2009 às 14h00min. 

* Prova didática dia 04/02/2009, em horários estabelecidos no dia anterior. 

Nº Inscr. - Candidato - RG. 

008/2009 – Daniel Nicodemo – 29.025.817-0 

011/2009 – Fabiana Martins Costa Maia – 6.976.745-1 

O sorteio e a prova serão realizados nas Instalações da UNESP de Dracena, 

localizada na Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294), Km 651, 

Dracena-SP. 

Os candidatos deverão apresentar-se munidos de documento de identidade com 

antecedência mínima de 30 minutos do horário previsto para a realização do sorteio 

de ponto (1º dia) e das provas didáticas (2º dia). 

Visando preservar a equidade de direitos entre os candidatos, todo o material a ser 

utilizado nas aulas deverá ser entregue à banca examinadora, no 2º dia de 

concurso, antes do início das provas didáticas, em horário estabelecido pela banca 

no momento do sorteio de ponto. 

A ausência do candidato em qualquer um dos dias, isto é, no sorteio de ponto ou na 

realização da prova didática, implicará na desclassificação do mesmo. 

Serão disponibilizados aos candidatos retro-projetor, computador e projetor 

multimídia para realização das aulas. Quaisquer outros recursos audiovisuais a 

serem utilizados nas aulas serão de inteira responsabilidade dos candidatos. 

São Paulo, 28 de janeiro de 2009. 

(Processo n.º 3048/50/01/2008) 
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