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RESOLUÇÃO 02 DE 02 DE MARÇO DE 2018 

 

Dispõe sobre horários para realização de 

etapas de Concurso Docente no Campus 

Osasco-UNIFESP.  

 

A Congregação do Campus Osasco, no uso de suas atribuições legais e estatutárias e tendo 

em vista deliberação realizada em sessão ordinária, da mesma Congregação, do dia 02 de 

março de 2018 e,  

CONSIDERANDO o número restrito de salas de aula e de Técnicos Administrativos em 

Educação, que exercem a secretaria dos concursos; o horário limite para os serviços de 

transporte do campus, e a necessidade de se garantir o exercício de jornada adequada de 

trabalho aos servidores públicos.  

R E S O L V E:  

Art. 1º. Nenhuma etapa (prova escrita, prova didática, prova prática, arguição de 

memorial) de Concurso Público ou Processo Seletivo Simplificado para Docente poderá 

ser iniciada após às 18 horas.  

Art. 2º. Durante o andamento dos trabalhos de realização do Concurso, todos os 

encaminhamentos devem ter por objetivo que as etapas que estiverem em andamento não 

ultrapassem o horário das 19 horas.  

Art. 3º. Casos excepcionais, que impliquem atrasos no início dos trabalhos das etapas do 

Concurso Público ou do Processo Seletivo Simplificado para Docente e que podem levar 

à necessidade de seu prolongamento para o período noturno, deverão ser comunicados às 

Diretorias Acadêmica e Administrativa.  

Parágrafo único. No caso relatado no caput desse artigo, a ultrapassagem do horário das 

19 horas, para ocorrer, deverá contar com a concordância, por escrito, dos candidatos 

sobrantes, dos membros da banca e do servidor que estiver exercendo a secretaria do 

Concurso.  

Art. 4º. Esta resolução deve ser levada em conta pelos Departamentos e/ou seus 

representantes durante o processo de composição da banca examinadora; pela Comissão 

de Bancas e pela Congregação no processo de sua aprovação.  

Parágrafo único. No caso acima, deverão ser observados o número de candidatos 

inscritos e a adequação do número de dias proposto para a realização do certame.  

Art. 5º. Esta Resolução entrará em vigor imediatamente após a sua aprovação. 

 

PROFA. DRA. LUCIANA MASSARO ONUSIC 

Presidente da Congregação 


