
 

 
 
EDITAL Nº 002/2010-STAAd/ARH
(DEFERIMENTO DE INSCRIÇÕES E CONVOCAÇÃO PARA PROVA).
O Supervisor da Seção Técnica de Apoio Administrativo do Campus Experimental de 
Dracena, tendo em vista que não houve indeferimento de inscrição, CONVOCA os 
candidatos abaixo relacionados inscritos no Concurso Público para provimento de 01 
(um) cargo de PROFESSOR ASSISTENTE, em Regime de Dedicação Integral à 
Docência e à Pesquisa 
“INFORMÁTICA BÁSICA”, “DESENHO TÉCNICO” e “CONSTRUÇÕES E 
INSTALAÇÕES ZOOTÉCNICAS”
EXPERIMENTAL DE DRACENA, objeto do Edital nº 
no DOE de 27/10/2010, na seguinte conformidade:
SORTEIO DO TEMA PARA A PROVA DIDÁTICA:
- 15/12/2010 às 09h00min.
PROVA DIDÁTICA E ARGUIÇÃO:
- 16/12/2010, em horários estabelecidos no di
Nº Inscrição - Candidato - RG.
041/2010 – LEDA GOBBO DE FREITAS BUENO
O sorteio e as provas serão realizados no Campus Experimental de Dracena, sito à 
Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, Km 651 (SP
Os candidatos deverão apresentar
antecedência mínima de 30 minutos do horário previsto para a realização do sorteio de 
ponto (1º dia) e das provas didáticas e arguições (2º dia). A arguição ocorrerá 
imediatamente após a prova didática, conduzida pelos membros da Banca 
Examinadora. 
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. 
O não comparecimento do candidato nos dias, horários e local acima determinados 
será considerado desistência.
Serão disponibilizados aos candidatos retro
para realização das aulas. Quaisquer outros recursos audiovisuais a serem utilizados 
nas aulas serão de inteira responsabilidade dos candidatos.
Dracena, 02 de dezembro 
Wagner Tonon 
Supervisor Técnico de Seção 
(Processo nº 583/2010-CEDRAC
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UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA 
“JÚLIO DE MESQUITA FILHO” 
Campus Experimental de Dracena 

STAAd/ARH 
(DEFERIMENTO DE INSCRIÇÕES E CONVOCAÇÃO PARA PROVA).
O Supervisor da Seção Técnica de Apoio Administrativo do Campus Experimental de 
Dracena, tendo em vista que não houve indeferimento de inscrição, CONVOCA os 
candidatos abaixo relacionados inscritos no Concurso Público para provimento de 01 

OFESSOR ASSISTENTE, em Regime de Dedicação Integral à 
Docência e à Pesquisa - RDIDP, no conjunto de disciplinas “MATEMÁTICA”, 
“INFORMÁTICA BÁSICA”, “DESENHO TÉCNICO” e “CONSTRUÇÕES E 
INSTALAÇÕES ZOOTÉCNICAS”, para o Curso de Zootecnia, junto ao CAMPUS 

RIMENTAL DE DRACENA, objeto do Edital nº 001/2010-STAAd/ARH
, na seguinte conformidade: 

SORTEIO DO TEMA PARA A PROVA DIDÁTICA: 
. 

PROVA DIDÁTICA E ARGUIÇÃO: 
, em horários estabelecidos no dia anterior. 

RG. 
LEDA GOBBO DE FREITAS BUENO – 27.968.073-0 

O sorteio e as provas serão realizados no Campus Experimental de Dracena, sito à 
Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, Km 651 (SP-294) – Dracena

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 e arguições (2º dia). A arguição ocorrerá 

a prova didática, conduzida pelos membros da Banca 

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, 

vas didáticas, em horário estabelecido pela banca no momento 

O não comparecimento do candidato nos dias, horários e local acima determinados 
será considerado desistência. 
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. 

 de 2010. 

Supervisor Técnico de Seção - STAAd 
CEDRAC). 

Publicado no DOE em 03.12.2010 – Executivo I – Pág. 149. 

(DEFERIMENTO DE INSCRIÇÕES E CONVOCAÇÃO PARA PROVA). 
O Supervisor da Seção Técnica de Apoio Administrativo do Campus Experimental de 
Dracena, tendo em vista que não houve indeferimento de inscrição, CONVOCA os 
candidatos abaixo relacionados inscritos no Concurso Público para provimento de 01 

OFESSOR ASSISTENTE, em Regime de Dedicação Integral à 
“MATEMÁTICA”, 

“INFORMÁTICA BÁSICA”, “DESENHO TÉCNICO” e “CONSTRUÇÕES E 
, para o Curso de Zootecnia, junto ao CAMPUS 

STAAd/ARH, publicado 

O sorteio e as provas serão realizados no Campus Experimental de Dracena, sito à 
Dracena-SP. 

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 e arguições (2º dia). A arguição ocorrerá 

a prova didática, conduzida pelos membros da Banca 

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, 

vas didáticas, em horário estabelecido pela banca no momento 

O não comparecimento do candidato nos dias, horários e local acima determinados 

e projetor multimídia 
para realização das aulas. Quaisquer outros recursos audiovisuais a serem utilizados 


