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ANEXO III - PERFIL PROFISSIOGRÁFICO
MÉDICO e MÉDICO - ESPECIALIDADE EM PSIQUIATRIA
Receptividade e capacidade de assimilação
Raciocínio Lógico
Capacidade de abstração
Capacidade de análise crítica
Facilidade de concentração
Relacionamento interpessoal
Disposição para aprender e inovar
Facilidade de trabalhar cooperativamente em equipe
Capacidade de planejamento e organização
Flexibilidade de conduta
Dinamismo
Controle emocional e resistência á pressão
Agressividade adequadamente canalizada para a realização 

de tarefas
Fluência verbal e escrita
Capacidade de mediação de conflitos
Controle da ansiedade
Capacidade de ação pró-ativa
Capacidade de improvisação
Nível de produtividade
Estabilidade no desempenho
Capacidade de administração
Comportamento ético
Obs: O Perfil Profissiográfico será avaliado de acordo com a 

necessidade e especificidade da área de atuação.
ANEXO IV - REQUERIMENTO DE REDUÇÃO DO VALOR DA 

TAXA DE INSCRIÇÃO
REQUERIMENTO DE REDUÇÃO DO VALOR DA TAXA DE 

INSCRIÇÃO
À RUNESP
Eu, _____________________, RG nº _________, CPF 

nº _______________________, venho requerer a redução 
do pagamento do valor da taxa de inscrição para a opção de 
(Emprego público/Cidade) __________________________
___________, nos termos da Lei nº 12.782, de 20-12-2007, 
publicada no DOE de 21-12-2007, e do Edital de Abertura de 
Inscrições do Concurso Público nº 123/2010-DTAd/PRAd - Uni-
versidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” - UNESP.

Nestes termos,
pede deferimento.
___________, _____ de _________________ de 2010.
______________________________________
Assinatura do Candidato
ANEXO V - MODELO DA DECLARAÇÃO PARA CANDIDATO 

DESEMPREGADO
D E C L A R A Ç Ã O
Eu, __________________________, RG n°___________, 

CPF n° _______________, DECLARO, sob pena das sanções 
cabíveis, para fins de concessão de redução de pagamento 
do valor da taxa de inscrição, prevista na Lei n° 12.782/07 
e Edital de Abertura de Inscrições do Concurso Público nº 
123/2010-DTAd/PRAd - Universidade Estadual Paulista “Júlio 
de Mesquita Filho” - UNESP, que me encontro na condição de 
desempregado(a).

___________, _____ de _________________ de 2010.
______________________________________
Assinatura do Candidato
ANEXO VI - MODELO DE RECURSO
Ao Diretor da Divisão Técnica Administrativa da RUNESP.
Nome: _____________________________
N.º de inscrição:______________________________
Número do documento de identidade: _____________
Concurso Público nº: ________________________
Emprego Público para o qual se inscreveu: ___________
Endereço completo: _____________________________
Questionamento: _________________________
Embasamento: _____________________________
Local e Data: _____________, ____/_____/_____
Assinatura: ____________________
EDITAL Nº 153/10-DTAd-PRAD - RESULTADO E CLASSIFI-

CAÇÃO FINAL
A Diretora da Divisão Técnica Administrativa da Reitoria da 

Universidade Estadual Paulista “Julio de Mesquita Filho” TORNA 
PÚBLICO o resultado final do concurso público de provas e 
títulos para contratação, por prazo determinado, de 01 (um) pro-
fessor substituto, para atender o período relativo ao 1º semestre 
letivo de 2010, em jornada de trabalho de 24 horas semanais, 
sob o regime da CLT e Legislação Complementar, no conjunto de 
disciplinas “Metodologia em Geografia” e “Geografia Rural”, 
para o curso de Geografia, junto ao Campus Experimental de 
Ourinhos, nos dias 23 e 24-02-2010, na seguinte conformidade:

CANDIDATOS AUSENTES
nº de inscrição/nome/RG
1 - DOMINGOS SAVIO CORREA - 12.789.194;
2 - MARIA RITA IVO DE MELO MACHADO - 5.606.228;
3 - ANA PAULA CAMILO PEREIRA - 33.793.196-3.
(Processo nº. 2624-09-RUNESP)
São Paulo, 10 de março de 2010
DIVISÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA
EDITAL 155/2010-DTAd/PRAd - Referente a Prorrogação
do Prazo de Inscrições do Concurso Público para o Campus 

Experimental de Dracena
O Diretor da Divisão Técnica Administrativa comunica a
prorrogação do prazo de Inscrições para o concurso público
de Professor Substituto junto ao Campus Experimental 

de Dracena, que trata o Edital de Abertura de Inscrição nº 
147/2010-DTAd/PRAd, publicado no DOE de 09/03/2010, até o 
dia 16/03/2010

São Paulo, 10 de março de 2010

cio, terá exaurido os direitos decorrentes de sua habilitação no 
concurso público.

4. O não atendimento à convocação ou a não contratação 
dentro do prazo estipulado ou a manifestação por escrito da 
desistência implicará a exclusão do candidato deste Concurso 
Público, sem qualquer alegação de direitos futuros.

XI - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
1. A inscrição implicará na completa ciência e na tácita 

aceitação das normas e condições estabelecidas neste Edital e 
nas demais normas legais pertinentes, sobre as quais não poderá 
o candidato alegar qualquer espécie de desconhecimento.

2. Quando da contratação, o candidato deverá entregar os 
documentos comprobatórios constantes no item 2 do Capítulo 
II - DAS INSCRIÇÕES .

2.1. A inexatidão e/ou irregularidades nos documentos, 
mesmo que verificadas a qualquer tempo, em especial por 
ocasião da contratação, acarretarão a nulidade da inscrição com 
todas as suas decorrências, sem prejuízo das demais medidas de 
ordem administrativa, cível ou criminal.

3. A aprovação e a classificação definitiva geram, para o 
candidato, apenas a expectativa de direito à contratação e à 
preferência na contratação.

4. O prazo de validade deste Concurso Público será de 12 
(doze) meses, contado da data de sua homologação, podendo 
ser prorrogado por igual período, a critério da Administração.

5. Caberá ao Diretor da Divisão Técnica Administrativa da 
RUNESP a homologação deste Concurso Público.

6. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais atualiza-
ções ou retificações, enquanto não consumada a providência ou 
evento que lhes disser respeito, circunstância que será mencio-
nada em Edital ou Aviso a ser publicado no DOE.

7. A legislação que entrar em vigor após a data de publica-
ção deste Edital e alterações posteriores não serão objetos de 
avaliação da prova neste Concurso Público.

8. As informações sobre o presente Concurso Público serão 
prestadas pela Reitoria da Unesp, por meio dos telefones (11) 
5627-0336 e (11) 5627-0332.

9. Em caso de alteração de algum dado cadastral até a 
emissão da classificação definitiva, o candidato deverá requerer 
a atualização à Divisão Técnica Administrativa da Reitoria da 
Unesp.

10. A Reitoria da UNESP se exime das despesas decorrentes 
de viagens e estadas dos candidatos para comparecimento a 
qualquer fase deste Concurso Público e de documentos e/ou 
objetos esquecidos ou danificados no local ou sala de prova.

11. A Reitoria da UNESP não se responsabiliza por eventuais 
prejuízos ao candidato decorrentes de:

a) endereço não atualizado;
b) endereço de difícil acesso;
c) correspondência devolvida pelos Correios por razões 

diversas de fornecimento e/ou endereço errado do candidato;
d) correspondência recebida por terceiros.
12. A Reitoria da UNESP não emitirá Declaração de Apro-

vação no Concurso Público, sendo a própria publicação no DOE 
documento hábil para fins de comprovação da aprovação.

13. Todas as convocações, avisos e resultados oficiais, refe-
rentes à realização deste Concurso Público, serão publicados no 
Diário Oficial do Estado - Poder Executivo - Seção I, com exceção 
do resultado da solicitação de redução da taxa de inscrição, 
que será apenas divulgado no endereço eletrônico http://www.
unesp.br/concursos/serv_tec_ad, sendo de inteira responsabili-
dade do candidato o seu acompanhamento, não podendo ser 
alegada qualquer espécie de desconhecimento.

14. Toda menção a horário neste Edital e em outros atos 
dele decorrentes terá como referência o horário oficial de 
Brasília.

15. Os questionamentos relativos a casos omissos ou duvi-
dosos serão julgados pela Reitoria da UNESP.

16. Decorridos 90 dias da data da homologação e não 
caracterizando qualquer óbice, é facultada a incineração da 
prova e demais registros escritos, mantendo-se, porém, pelo 
prazo de validade do Concurso Público, os registros eletrônicos.

17. Sem prejuízo das sanções criminais cabíveis, a qualquer 
tempo, a Reitoria da UNESP poderá anular a inscrição, prova ou 
contratação do candidato, verificadas falsidades de declaração 
ou irregularidade no Certame.

18. A critério da administração, os candidatos em concurso 
público de que trata este Edital, poderão ser aproveitados em 
outra unidade da UNESP, dentro da mesma cidade para a qual 
se inscreveram, mediante convocação.

(Processo nº 1092/2009)
Informações
- Reitoria da UNESP - RUNESP
Rua Quirino de Andrade, 215 - 1º andar - Centro - São 

Paulo - SP.
Seção de Desenvolvimento de Recursos Humanos
Horário: dias úteis - das 9h00 às 11h00 e das 14h00 às 

16h00.
- UNESP - Campus de Bauru
Av. Engenheiro Luiz Edmundo Carrijo Coube, 14-01 - Var-

gem Limpa - Bauru - SP
Seção de Comunicações
Horário: dias úteis - das 9h00 às 11h00 e das 14h00 às 

16h00.
- UNESP - Campus de Marília
Av. Hygino Muzzi Filho, 737 - Campus Universitário - Marí-

lia - SP
Seção de Comunicações
Horário: dias úteis - das 9h00 às 11h00 e das 14h00 às 

16h00.
- UNESP - Campus de Assis
Av. Dom Antonio, 2100 - Assis - SP
Seção de Comunicações (Prédio I)
Horário: dias úteis - das 9h00 às 11h00 e das 14h00 às 

16h00.
- UNESP - Campus de Rio Claro
Av. 24-A, 1515 - Bairro Bela Vista - Rio Claro - SP
Seção de Comunicações
Horário: dias úteis - das 9h00 às 11h00 e das 14h00 às 

16h00.
São Paulo, 09 de Março de 2010.
Jussara Arantes Antonio
Divisão Técnica Administrativa
Diretor
ANEXO I - DAS ATRIBUIÇÕES
MÉDICO e MÉDICO - especialidade em Psiquiatria
Atendimento médico em nível ambulatorial e hospitalar. 

Avaliar clínica e laboratorialmente os pacientes. Estabelecer e 
emitir diagnósticos, prescrever medicamentos ou outras formas 
de tratamento e acompanhar os pacientes. Propor medidas de 
promoção e prevenção de saúde. Trabalhar conjuntamente com 
outros profissionais, coordenar programas e serviços de saúde, 
inclusive Saúde do Trabalhador e Qualidade de Vida. Realizar 
perícias, juntas, auditorias e sindicâncias médicas. Emitir laudos 
e pareceres técnicos. Prestar assessoria e supervisão a outros 
profissionais. Planejar, desenvolver e acompanhar treinamentos, 
palestras e eventos na área da saúde. Desempenhar outras 
atividades correlatas e afins.

ANEXO II - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
MÉDICO
Conhecimentos Específicos:
Doenças cardiovasculares. Doenças dermatológicas. Doen-

ças do sistema digestório. Doenças hematológicas. Doenças 
infecto-contagiosas. Doenças metabólicas e do sistema endócri-
no. Doenças neurológicas. Doenças osteo-musculares. Doenças 
pulmonares. Doenças renais. Doenças reumatológicas. Intoxi-
cações exógenas. Acidente de Trabalho. Doença Ocupacional. 
Licenças-saúde. Readaptações. Aposentadoria por invalidez. 
Doenças enquadradas no artigo 186 da Lei 8.112/90.

necessário, não invalidando a solicitação do recurso administra-
tivo (Resolução CFP nº 01/02).

3.1.3.1. Atendendo aos ditames da ética psicológica, esse 
procedimento somente será divulgado ao candidato, individual-
mente, necessitando ser agendado com o profissional responsá-
vel pela aplicação, em sua sede de trabalho, uma vez que não 
é permitida a remoção dos testes do candidato do seu local de 
arquivamento público (Código de Ética dos Psicólogos e art. 8º 
da Resolução CFP nº 01/02).

3.1.4. O candidato “não indicado” na avaliação psicológica, 
será eliminado do Concurso Público.

3.1.5. O candidato que não comparecer à prova de avalia-
ção psicológica será excluído do concurso público.

4. DA PROVA DE TÍTULOS
4.1. A Prova de Títulos consistirá em avaliar a formação 

complementar do candidato, sendo considerados apenas os 
títulos diretamente relacionados com a atribuição do emprego 
público.

4.2. A Prova de Títulos será de caráter classificatório. 
Somente serão considerados os títulos dos candidatos aprova-
dos em todas as fases anteriores.

4.3. A Prova de Títulos, consistirá de:
Título Pontos
Doutorado na área de atuação 15
Mestrado na área de atuação 10
Pós-Graduação Lato Sensu na área de atuação 5
4.4. Os documentos para a Prova de Títulos deverão ser 

entregues na data da realização da prova objetiva, para o 
emprego público de Médico, e da prova dissertativa, para o 
emprego público de Médico - especialidade em Psiquiatria, 
conforme Edital de Convocação a ser publicado no Diário Oficial 
do Estado - Poder Executivo - Seção I - DOE, sendo de respon-
sabilidade do candidato o acompanhamento, não podendo ser 
alegada qualquer espécie de desconhecimento.

4.5. A Prova de Títulos terá como pontuação máxima 30 
pontos, sendo considerado apenas 1 (um) certificado/diploma 
para cada nível de titulação.

VII - DA PONTUAÇÃO FINAL
1. Para o emprego público de Médico a pontuação final do 

candidato será a somatória das notas obtidas na Prova Objetiva 
e na Prova de Títulos, podendo alcançar no máximo 130 pontos.

2. Para o emprego público de Médico - especialidade em 
psiquiatria a pontuação final do candidato será a somatória 
das notas obtidas na Prova Dissertativa e na Prova de Títulos, 
podendo alcançar no máximo 130 pontos.

VIII - DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE E DA CLASSIFICAÇÃO 
FINAL

1. Os candidatos aprovados serão classificados por ordem 
decrescente da pontuação final.

2. Em caso de igualdade da pontuação final, serão apli-
cados, sucessivamente, os seguintes critérios de desempate ao 
candidato:

- para o emprego público de Médico:
a) com idade igual ou superior a 60 anos, nos termos da Lei 

Federal nº 10.741/03, entre si e frente aos demais, sendo que 
será dada preferência ao de idade mais elevada;

b) que obtiver maior pontuação na prova objetiva;
c) que obtiver maior pontuação na prova de títulos;
d) mais idoso entre aqueles com idade inferior a 60 anos.
- para o emprego público de Médico - especialidade em 

Psiquiatria:
a) com idade igual ou superior a 60 anos, nos termos da Lei 

Federal nº 10.741/03, entre si e frente aos demais, sendo que 
será dada preferência ao de idade mais elevada;

b) que obtiver maior pontuação na prova dissertativa;
c) que obtiver maior pontuação na prova de títulos;
d) mais idoso entre aqueles com idade inferior a 60 anos.
2.1. Persistindo, ainda, o empate, poderá haver sorteio na 

presença dos candidatos envolvidos.
3. Os candidatos classificados serão enumerados em duas 

listas, sendo uma geral (todos os candidatos aprovados) e outra 
especial (portadores de necessidades especiais aprovados), por 
emprego público e cidade, conforme o caso.

IX - DOS RECURSOS
1. O prazo para interposição de recurso será de 3 dias úteis, 

contados da data da divulgação ou do fato que lhe deu origem.
2. Em caso de interposição de recurso contra o resultado da 

solicitação de redução da taxa de inscrição - ANEXO VI - MODE-
LO DE RECURSO, este deverá ser protocolado, pessoalmente 
ou por meio de um procurador, nos mesmos locais destinados 
à inscrição.

2.1. O recurso deverá estar digitado ou datilografado, não 
sendo aceito recurso interposto por fac-símile, e-mail, telex, 
internet, telegrama ou outro meio que não o especificado neste 
Edital.

2.2. O resultado da análise do recurso será divulgado, 
oficialmente na data prevista de 26/03/2010, exclusivamente, 
no endereço eletrônico http://www.unesp.br/concursos/serv_
tec_ad.

2.3. No caso de deferimento do recurso interposto dentro 
das especificações, previstas neste item, o candidato deverá 
proceder conforme estabelecido no item 3 do Capítulo II - DAS 
INSCRIÇÕES. No caso de indeferimento, o candidato poderá 
inscreve-se normalmente, seguindo as instruções e os procedi-
mentos contido neste edital.

3. O candidato que interpuser recurso contra a aplicação, 
gabarito, resultado das diversas etapas do Concurso Público e 
classificação, deverá atentar aos prazos estabelecidos nos Edi-
tais de divulgação junto a Imprensa Oficial do Estado.

3.1. A pontuação relativa à(s) questão(ões) anulada(s) será 
atribuída a todos os candidatos presentes na prova objetiva.

3.2. No caso de recurso em pendência à época da realização 
de alguma das etapas do Concurso Público, o candidato poderá 
participar condicionalmente da etapa seguinte.

3.3. No caso de provimento do recurso interposto dentro 
das especificações, este poderá, eventualmente, alterar a nota/
classificação inicial obtida pelo candidato para uma nota/
classificação superior ou inferior, ou ainda poderá ocorrer a 
desclassificação do candidato que não obtiver a nota mínima 
exigida para habilitação.

3.4. A resposta ao recurso interposto será objeto de divulga-
ção no DOE, com exceção do resultado da solicitação de redução 
da taxa de inscrição, que será apenas divulgado no endereço 
eletrônico: http://www.unesp.br/concursos/serv_tec_ad.

4. Será indeferido o recurso interposto fora da forma e 
dos prazos estipulados neste Edital, aquele que não apresentar 
fundamentação e embasamento.

5. Não será aceito recurso interposto por meio de fax, e-mail 
ou por qualquer outro meio além do previsto neste Capítulo.

6. Não será aceito pedido de revisão de recurso e/ou recurso 
de recurso.

7. Não haverá, em hipótese alguma, vistas de prova.
X - DA CONTRATAÇÃO
1. A contratação será caracterizada até 30 (trinta) dias após 

a convocação e obedecerá à ordem de classificação dos candi-
datos, de acordo com as necessidades da UNESP.

2. Por ocasião da contratação, deverão ser comprovadas, 
mediante entrega dos devidos documentos, observados os 
termos do item 2. do Capítulo XI - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS, as 
seguintes exigências:

a) ter, na data da contratação, os requisitos exigidos para o 
emprego público, previstos na inscrição;

b) declaração de que não acumula remuneração prove-
niente de cargos públicos, conforme previsto na Constituição 
Federal de 1988;

c) outros documentos que a Reitoria da UNESP julgar 
necessários.

3. O candidato que não atender à convocação no prazo 
de 05 dias úteis, contados da data da publicação, ou recusar a 
admissão, ou consultado e admitido deixar de entrar em exercí-

7. Não haverá prorrogação do tempo previsto para a aplica-
ção da prova em virtude de afastamento, por qualquer motivo, 
de candidato da sala ou local de prova.

8. Em caso de necessidade de amamentação durante a 
prova objetiva, e tão somente nesse caso, a candidata deverá 
levar um acompanhante, que ficará em local reservado para tal 
finalidade e será responsável pela guarda da criança.

8.1. No momento da amamentação, a candidata deverá ser 
acompanhada por uma fiscal.

8.2. Não haverá compensação do tempo de amamentação 
à duração da prova da candidata.

9. Excetuada a situação prevista no item 8 deste Capítulo, 
não será permitida a permanência de qualquer acompanhante 
nas dependências do local de realização de qualquer prova.

10. Durante a prova, não será permitida qualquer espécie 
de consulta a códigos, livros, manuais, impressos, anotações ou 
outro tipo de pesquisa, utilização de outro material não forneci-
do pela Reitoria da Unesp, máquina e relógio com calculadora, 
agenda eletrônica ou similar, aparelhos sonoros, telefone celular, 
BIP, pager, walkman, gravador ou qualquer outro tipo de recep-
tor e emissor de mensagens, assim como uso de boné, gorro, 
chapéu e óculos de sol.

10.1. Será excluído do Concurso Público o candidato que:
a) não comparecer à prova, ou qualquer das etapas, confor-

me convocação oficial, seja qual for o motivo alegado;
b) apresentar-se fora de local, data e/ou do horário estabe-

lecidos no Edital de Convocação;
c) não apresentar o documento de identificação conforme o 

previsto no item 3 deste Capítulo;
d) ausentar-se, durante o processo, da sala ou local de prova 

sem o acompanhamento de um fiscal;
e) for surpreendido em comunicação com outro candidato 

ou terceiros, verbalmente ou por escrito, bem como fazendo 
uso de material não permitido para a realização da prova ou 
de qualquer tipo de equipamento eletrônico de comunicação;

f) lançar meios ilícitos para a realização da prova;
g) não devolver ao fiscal, seguindo critérios estabelecidos 

neste Edital, qualquer material de aplicação e de correção da 
prova;

h) estiver portando arma, ainda que possua o respectivo 
porte;

i) durante o processo, não atender a uma das disposições 
estabelecidas neste Edital;

j) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos;
k) agir com incorreção ou descortesia para com qualquer 

membro da equipe encarregada da aplicação da prova.
11. A prova objetiva, para o emprego público de Médico, e 

a prova dissertativa, para o emprego público de Médico - espe-
cialidade em psiquiatria, tem data prevista para realização em 
21/04/2010, às 8h00.

11.1. O horário de início da prova será definido em cada 
sala de aplicação, após os devidos esclarecimentos sobre sua 
aplicação.

11.2. A confirmação da data e horário e informação sobre o 
local para a realização da prova deverão ser acompanhadas pelo 
candidato por meio de Edital de Convocação a ser publicado no 
Diário Oficial do Estado - Poder Executivo - Seção I - DOE, não 
podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento.

11.3 Eventualmente, se, por qualquer que seja o motivo, 
o seu nome não constar do Edital de Convocação, o candidato 
deverá entrar em contato com a Reitoria da Unesp, na Seção de 
Desenvolvimento de Recursos Humanos, telefones: (11) 5627-
0336 ou (11) 5627-0332, para verificar o ocorrido.

11.4. O candidato somente poderá retirar-se do local de 
aplicação da prova após 1h30 (uma hora e meia) do início da 
mesma.

11.5 Após o término do prazo previsto para a duração da 
prova, não será concedido tempo adicional para o candidato 
continuar respondendo questão.

12. A prova de avaliação psicológica acontecerá na mesma 
data da prova objetiva, para o emprego público de Médico 
e da prova dissertativa, para o emprego público de Médico - 
especialidade em Psiquiatria, conforme Edital de Convocação 
a ser publicado no Diário Oficial do Estado - Poder Executivo 
- Seção I - DOE, sendo de responsabilidade do candidato o 
acompanhamento, não podendo ser alegada qualquer espécie 
de desconhecimento.

12.1. Todos os candidatos serão convocados para realizar a 
prova de avaliação psicológica.

12.1.1 A convocação para a avaliação psicológica será 
publicada no DOE, devendo o candidato observar atentamente 
o disposto nos itens 1. a 10. do Capítulo V - DA PRESTAÇÃO 
DAS PROVAS, não podendo ser alegada qualquer espécie de 
desconhecimento.

12.1.2. Nenhum candidato poderá retirar-se do local da 
avaliação psicológica sem autorização expressa do responsável 
pela aplicação.

12.2. O candidato, ao terminar os testes, entregará ao apli-
cador todo o seu material de exame.

13. Para a Prova de Títulos, o candidato deverá observar os 
termos constantes no item 4 do Capítulo VI - DO JULGAMENTO 
DAS PROVAS E HABILITAÇÃO.

VI - DO JULGAMENTO DAS PROVAS E HABILITAÇÃO
1. DA PROVA OBJETIVA
1.1. A prova objetiva, para o emprego público de Médico, 

será avaliada na escala de 0 a 100 pontos.
1.2. A nota da prova objetiva será obtida pela fórmula:
NP = Nax100
Tq
Onde:
NP = Nota da prova
Na = Número de acertos
Tq = Total de questões da prova
1.3. Será considerado habilitado o candidato que obtiver 

nota igual ou superior a 50 pontos.
1.4. O candidato não habilitado será excluído do Concurso 

Público.
2. DA PROVA DISSERTATIVA
2.1. A prova dissertativa, para o emprego público de Médi-

co - especialidade em psiquiatria, será avaliada na escala de 0 
a 100 pontos.

2.2. Cada questão da prova objetiva valerá até 10 pontos.
2.3. Será considerado habilitado o candidato que obtiver 

nota igual ou superior a 50 pontos.
2.4. O candidato não habilitado será excluído do Concurso 

Público
3. DA PROVA DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA
3.1. O resultado da avaliação psicológica será definido por 

meio dos conceitos INDICADO ou NÃO INDICADO, conforme 
descrição:

- INDICADO: significa que o candidato apresentou perfil 
profissiográfico (Anexo III) compatível com a descrição das 
atividades a serem realizadas de acordo com o constante do 
Anexo I deste Edital.

- NÃO INDICADO: significa que o candidato não apresentou 
o perfil profissiográfico compatível com a descrição das ativida-
des constantes do Anexo I deste Edital.

3.1.1. A “não indicação” na avaliação psicológica pressu-
põe, tão somente, a inadequação do candidato ao perfil profis-
siográfico exigido para o desempenho do emprego público, em 
nada interferindo no que diz respeito ao prosseguimento normal 
do seu exercício profissional.

3.1.2. Nenhum candidato “não indicado” será submetido à 
nova avaliação dentro do presente Concurso Público.

3.1.3. O candidato poderá solicitar, mediante requerimento 
protocolado nos mesmos locais destinados às inscrições, dirigi-
do ao Diretor da Divisão Técnica Administrativa da Reitoria da 
Unesp, o procedimento denominado “entrevista devolutiva” 
para conhecimento das razões de sua NÃO INDICAÇÃO, se julgar 
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