EXERCICIO 2018
Protocolo

Pergunta

Resposta
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Boa tarde Eu participei do concurso de edital 01/2015 para
Professor de ensino fundamental. Gostaria de saber quantas
vagas ainda não foram providas e qual a previsão para o
preenchimento dos cargos em vacância. Desde já, muito obrigada

Informamos que a Universidade Municipal de São Caetano do Sul, foi responsável pela
realização do concurso público 01/2015, no que se refere a inscrição e provas.
Sobre informação de quantidade de vagas ainda não preenchidas ou cargos em
vacância deverá ser solicitado diretamente na Prefeitura.

100

Solicito informar a data da nomeação da Professora
****************, para o cargo de Professora de Direito
Constitucional, em virtude de aprovação no concurso público
para docentes - Edital 04/2013, da USCS, para o cargo nº 30 de
Professor de Direito Constitucional, e cópia da portaria de
nomeação mencionada no item "a".

Vimos pelo presente informar V.Sa. que as solicitações efetuadas correspondentes aos
protocolos números 100 E 102 seguem respondidas através dos documentos que
constam no anexo. Vimos pelo presente informar V.Sa. que as solicitações efetuadas
correspondentes aos protocolos números 100 E 102 seguem respondidas através dos
documentos que constam no anexo do email. ********************************Data de envio 24/01/2018

101

Solicito informar a data de nomeação da professora solicitação efetuada em duplicidade, cancelando o protocolo 101.
**********************, para o cargo de Professora de Direito
Constitucional, em virtude de aprovação no Concurso Público
para Docentes - Edital 04/2013, da USCS, para o cargo nº 30 de
Professor de Direito Constitucional, e fornecer cópia da portaria
de nomeação mencionada acima.

102

A) INFORMAR QUAL O CRITÉRIO DE DESEMPATE CONSIDERADO
PELA CAIPMES ENTRE OS CANDIDATOS ********************,
NO CONCURSO PÚBLICO PARA DOCENTES - EDITAL 04/2013, DA
UNIVERSIDADE MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL, PARA O
CARGO Nº 30 DE PROFESSOR DE DIREITO CONSTITUCIONAL. B)
INFORMAR A DATA DE NASCIMENTO DA CANDIDATA
**************. C) INFORMAR SE A CLASSIFICAÇÃO FINAL,
HOMOLOGADA EM 03 DE JULHO DE 2014, REFERENTE AO CARGO
Nº 30, DE PROFESSOR DE DIREITO CONSTITUCIONAL, NO
CONCURSO PÚBLICO PARA DOCENTES - EDITAL 04/2013, DA
UNIVERSIDADE MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL, ESTA
CORRETA EM RELAÇÃO AOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE
PREVISTOS NO EDITAL DO REFERIDO CONCURSO.

Vimos pelo presente informar V.Sa. que as solicitações efetuadas correspondentes aos
protocolos números 100 E 102 seguem respondidas através dos documentos que
constam no anexo. Vimos pelo presente informar V.Sa. que as solicitações efetuadas
correspondentes aos protocolos números 100 E 102 seguem respondidas através dos
documentos que constam no anexo do email. **********************- Data de
envio 24/01/2018
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Referente ao concurso público Guarujá edital 001/2018 002/2018 Informações referente ao concurso público da prefeitura municipal do Guarujá. Tel.
11-4239-3286 ou 3272 - ou e-mail
caipimes@uol.com.br / site
http://www.caipimes.com.br/

104

Referente ao concurso público do Guarujá SP edital 001/2018 Informações referente ao concurso público da prefeitura municipal do Guarujá. Tel.
002/2018
11-4239-3286 ou 3272 - ou e-mail
caipimes@uol.com.br / site
http://www.caipimes.com.br/

105

Concurso publico

106

teste

não temos como atender sua solicitação, pois não foi descrito o assunto para qual
concurso público a senhora deseja informação.
teste

107

1) Nos últimos 5 anos (anos 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017), dentre os servidores
concursados (tanto os estáveis quanto os em estágio probatório), os em cargos
comissionados, os estagiários, os terceirizados e todos os demais com algum vínculo
laboral, neste órgão público: 1.1) Quantos sofreram a penalidade de demissão? 1.1.1)
Destes (que sofreram a penalidade de demissão), quantos decorreram de PAD (Processo
Administrativo Disciplinar) e quantos decorreram de decisão judicial? 1.1.2) Destes,
quantos eram concursados, quantos eram comissionados e quantos tinham outro vínculo
laboral? 1.1.3) Destes, quais os cargos que ocupavam (a nomenclatura do cargo)? 1.1.4)
Destes, no decorrer do, ou após o, processo (administrativo e judicial) de demissão,
quantos resultaram em comunicação formal do fato ao respectivo Ministério Público?
1.1.5) Destes, no decorrer do, ou após o, processo (administrativo e judicial) de demissão,
quantos resultaram em comunicação formal do fato ao respectivo Tribunal de Contas?
1.1.6) Destesa a matéria de Direito Internacional na Escola de Negócios – Comércio Exterior
no primeiro semestre de 2019 (2019/1); 5) Caso já tenha ocorrido a atribuição docente
para a matéria de Direito Internacional na Escola de Negócios – Comércio Exterior no
primeiro semestre de 2019 (2019/1), o nome e vínculo contratual do(a) professor(a) a
quem foi designado(a) a matéria; 6) A existência (ou não) de expediente administrativo
para a convocação do(s) aprovado(s) no CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA
DOCENTES - EDITAL Nº 01/2017, para o cargo de professor na ESCOLA DE NEGÓCIOS –
COMÉRCIO EXTERIOR - CÓD 79 – PROFESSOR: DIREITO INTERNACIONAL, bem como,
previsão para a convocação do(s) aprovado(s). compras nº 83/2018, e de toda execução
contratual – Empresa contratada GEF Service Soluções Industriais Ltda. 3) Cópia integral do
contrato nº 1155/2018, de seu processo de compras nº 83/2018, e de toda execução
contratual – Empresa contratada GIESP Gestão Inteligente de Educação e Saúde Pública e
Privada Ltda. 4) Cópia integral do contrato nº 1011/14/16, de seu processo de compras nº
334/14, e de toda execução contratual – Empresa contratada MC3 Tecnologia e Logística
Ltdaúltimos 5 anos (anos de 2013 a 2017), quantos casos foram constatados? 2.1.5.1)
Quantos foram no início (na investidura) do vínculo com este órgão público e quantos
foram durante (ou seja, no decorrer) do vínculo? 2.1.5.2) Quantos eram enquadrados
como "nepotismo" e quantos eram "nepotismo cruzado"? 2.2) Além dos documentos,
quais
são
os
procedimentos/meios/processos/métodos
adotados
para
conferência/checagem de casos existentes (por exemplo: cruzamento de dados e
informações dentro deste órgão público, cruzamento de dados e informações deste órgão
público com os demais órgãos públicos, etc)? 2.2.1) Desses métodos (e afins,
exemplificados acima
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Anulação de ato administrativo, retificação e nomeação de Segue em anexo oficio Reitoria nº 051/2018 e CAIP 114/2018, no que tange a
servidor
solicitação protocolada em 15/03/2018.
Obs.: esta disponível cópia do referido documentos, com o Sr. Nelson Bonesso.
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não foi descrito a solicitação

referente a solicitação 107/2018, as referidas resposta foram enviados para o e-mail.

não foi descrito a solicitação

110
111
112
113
114
115

não foi descrito a solicitação
não foi descrito a solicitação
não foi descrito a solicitação
não foi descrito a solicitação
não foi descrito a solicitação
Gostaria de sabe o nome completo da servidora Jaqueline que
estava em serviço na CAIPIMES no dia 01/07/2014. Também
gostaria de saber a data de sua nomeação e, se for o caso,
exoneração. Esclareço que o pedido de informações é para
instruir eventual processo judicial e administrativo.

não foi descrito a solicitação
não foi descrito a solicitação
não foi descrito a solicitação
não foi descrito a solicitação
não foi descrito a solicitação
Em atenção à solicitação de Vossa Senhoria, informamos que nos termos da Lei nº
12.527 de 18 de novembro de 2011, Seção II, Art. 24, § 1º, inciso III, as informações
relativas ao pessoal que atua na realização de Concurso Públicos são consideradas na
categoria de "reservadas", pela necessidade de preservar o sigilo do certame e de
seus responsáveis imprescindível para sua homologação.
Dessa forma, não é passível de atendimento a presente solicitação.
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O gráfico de rendimentos brutos de 2017 que é apresentando em
https://cidadeemnumeros.com.br/2018/04/29/comparativo-desalarios-brutos-uscs-2017-x-2018-ate-marco/ mostra um valor de
13º em 2017 muito acima dos demais meses do ano, o que
parece ser incoerente. Aparentemente os números estão
incorretos e com o mesmo problema encontrado neste mesmo
mês
com
relação
à
Prefeitura
(veja
https://cidadeemnumeros.com.br/2018/01/24/resposta-daprefeitura-de-scs-sobre-o-valor-do-13o/). Peço verificar se os
dados estão corretos e, estando, peço detalhes desta anomalia.

Verifiquei o Portal da transparência, realmente o valor do 13º/2017 está errado.
Entrei em contato com o Rodnei do DTI da Prefeitura pedindo a correção.
Os valores corretos são os seguintes:
Bruto
R$ 3.431.875,45
Descontos: R$ 2.367.678,14
Liquido:
R$ 1.064.197,31

117

teste

teste
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Boa tarde, Gostaria de saber qual o procedimento para reaver o valor das
taxas de inscrição do concurso do SAESA que foi cancelado. O referido
concurso é o 01/2015 do antigo DAE, atual Saesa (Sistema de Água, Esgoto
e Saneamento Ambiental). O cancelamento foi publicado no diário oficial
do município de São Caetano do Sul no dia 14/04/2018. Na época me
inscrevi em dois cargos, em Analista de Folha de Pagamento, com a
inscrição 56, e Analista de Desenvolvimento Organizacional e Carreira,
com a inscrição 54. No total gastei R$ 160,00 em taxa de inscrição.
Atenciosamente,

119
120
121

Prestar concurso Rio Grande da serra

122
123

Quero participar de concurso para a Cidade Santo André.

124
125

Em atenção à solicitação referente ao Concurso do SAESA (antigo DAE) vimos informar
que, por decisão judicial, os empregados contratados e demitidos foram reintegrados,
suspendendo-se o ato que anulou o Concurso. Dessa forma, temos quee aguardar
ulterior decisão judicial para que possamos, ou não, fazer a devolução da taxa de
inscrição.
Atenciosamente

consultar o site www.caipimes.com.br - concurso em andamento.
Inscrever-se para concurso público
consultar o site www.caipimes.com.br - concurso em andamento.
Boa tarde, Venho saber a possibilidade de chamamento do concurso para Em relação a sua solicitação relativa o concurso público 01/2017, cargo CÓD 51 –
Docente de Enfermagem 2017. Fico no aguardo
PROFESSOR: GESTÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, cumpre informar que a seleção
é para preenchimento de cadastro reserva. Tal demanda nasceu de uma projeção para
o período do concurso de crescimento do curso que pode ou não ocorrer. Nesse
sentido, não há previsão definida sobre a contratação nesse cargo.

Inscrição para concurso público de Santo André.cargo motorista

acessar o link http://www.caipimes.com.br/ ou tel 4239-3286

acessar o link http://www.caipimes.com.br/ ou tel 4239-3286
Inscrição para concurso público da prefeitura de Santo André cargo motorista
acessar o link http://www.caipimes.com.br/ ou tel 4239-3286
Contratos 1153, 1154 e 1155 e 10/11/16
Comunicamos que os documentos solicitamos estão a disposição para retirada na
Reitoria da Universidade. Av. Goiás, 3400 - B. Barcelona - São Caetano do Sul. Horário:
8h às 12h e das 14h30 às 17h.

126

valendo-se dos termos da lei de acesso a informação n° 12.527/11 (Lei de Acesso a Comunicamos que os documentos solicitamos estão a
Informações Públicas) requerer o que segue: O presente requerimento de acesso a
informação, tem por objetivo, em respeito aos termos da legislação, buscar a Reitoria da Universidade. Av. Goiás, 3400 - B. Barcelona transparência dos atos praticados pela Administração Pública Indireta tão 8h às 12h e das 14h30 às 17h.
necessário aos dias atuais e as boas práticas da gestão pública. A Lei de acesso a
informação (12.527/11) nos termos do artigo 6° inciso I, assegura a transparência
das informações do poder público, conforme abaixo literalmente transcrito: Art. 6° Cabe aos órgãos e entidades do poder público, observadas as normas e
procedimentos específicos aplicáveis, assegurar a: I – Gestão transparente de
informação, propiciando amplo acesso a ela e sua divulgação; (...) Não obstante, o
artigo 10 da Legislação Federal em apreço, garante legitimidade a qualquer
interessado postular informações de interesse público, nos termos que seguem: Art.
10 – Qualquer interessado poderá apresentar pedido de acesso a informaçõe2019
(2019/1);
Dezembro de 2018
5)
Caso já tenha ocorrido a atribuição docente para a matéria de Direito
Internacional na Escola de Negócios – Comércio Exterior no primeiro semestre de
2019 (2019/1), o nome e vínculo contratual do(a) professor(a) a quem foi
designado(a) a matéria;
Prof. C*****************************O aprovado no concurso público 04/2013
6)
A existência (ou não) de expediente administrativo para a convocação do(s)
aprovado(s) no CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA
DOCENTES - EDITAL Nº 01/2017, para o cargo de professor na ESCOLA DE
NEGÓCIOS – COMÉRCIO EXTERIOR - CÓD 79 – PROFESSOR: DIREITO
INTERNACIONAL, bem como, previsão para a convocação do(s) aprovado(s).
Atenciosamente res na gráfica responsável pela impressão das provas, aplicadores,
leitura ótica dos gabaritos, correção de provas dissertativas e de redações, técnicos
que processam os resultados, embaladores dos pacotes de provas e preparadores
para aplicação das mesmas, enfim, todo o pessoal envolvido.
5. O desprovimento de sigilo para quaisquer dos envolvidos submete-os,
eventualmente, a pressões lícitas ou ilícitas por interessados no certame com a
possibilidade real
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Sou inteligente, ótima comunicação, ótimo aprendizado, sempre disposta a
crescer

disposição para retirada na
São Caetano do Sul. Horário:

o processo admissional e feito através de concurso público. ate a presente data não
temos
nada
previsto.
segue
link
para
acompanhamento:
http://www.caipimes.com.br/ ou Tel. 4239-3286
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Gostaria de saber o que dizem as portarias n° 51, 52, 53, 54 e 56 / 2018 do
CONSUN.

129
130

não foi descrito a solicitação

131
132
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134

Solicito detalhamento da solicitação do requerente, à vista que as sessões do CONSUN
não demandam Portaria, mas sim Resoluções a partir dos assuntos dispostos na
Ordem do Dia e no ano vigente somente foram emitidas as Resoluções 001 a 006,
desconhecendo os números 51, 52, 53, 54 e 56. Permaneço a disposição.As Portarias
nº 051, 052, 053 e 054/2018 referem-se à normatização referente à descontos nos
cursos de pós-graduação. Tais documentos estão disponíveis na reitoria da USCS para
sua análise.

não foi descrito a solicitação
os concursos em andamento estão disponíveis no link http://www.caipimes.com.br/
ou pelo telefone 4239-3286 - 3272
não foi descrito a solicitação
não foi descrito a solicitação
não foi descrito a solicitação
não foi descrito a solicitação
teste
teste
Olá. Bom Dia! Gostaria de fazer parte do quadro de funcionários e http://www.caipimes.com.br/ ou pelo telefone 4239-3286 /72
Vaga Auxiliar Administrativo

participar dos processos seletivos
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138

teste
teste
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Confirmação inscrição concurso Auxiliar Administrativo

140
141
142
143

não foi descrito a solicitação

fiz um cadastro de concurso nao acho protocolo
Confirmação da inscrição do concurso para Auxiliar Adminustrativo

não foi descrito a solicitação
não foi descrito a solicitação
não foi descrito a solicitação

teste
teste
Por gentileza entrar em contato no Tel. 4239-3286 ou 72
São Caetano do Sul, 17/08/2018 - entrar em contato no setor de Concurso CAIP Telefone 11-4239-3272 ou 3286.
São Caetano do Sul, 17/08/2018 - entrar em contato no setor de Concurso CAIP Telefone 11-4239-3272 ou 3286.
não foi descrito a solicitação
não foi descrito a solicitação
não foi descrito a solicitação
não foi descrito a solicitação

Prezados, considerando as notícias veiculadas sobre o "Colégio Aplicado" e
"possível extinção do ensino médio municipal", após a entrevista no
Repórter Diário no dia de 22.10.2018 pelo Tite Campanella e Pio Miello,
gostaria de saber se: 1)o projeto proposto pelo governo municipal (gratuito
para "alunos da rede" e cobrança de uma mensalidade de alunos fora da
rede; isto é, moradores de outras cidades) é uma espécie de PPP
(Participação Público-Privada) do sistema educacional? 2) Quais as partes
envolvidas no convênio? 3) Qual o número do processo administrativo
tramitando na Prefeitura? 4) Qual o número do processo licitatório em
andamento? 5) Qual o status do projeto junto ao Ministério da Educação e
da Cultura (MEC)? 6) Com o deslocamento dos alunos do ensino médio
para o campi da USCS,o projeto está prevendo o pagamento das
indenizações pela desapropriação indireta dos estabelecimentos que são
incompatíveis com o estabelecimento estudantil, como postos de gasolina
e bares, devido às incompatibilidades coloc2019 (2019/1);
Dezembro de 2018
5)
Caso já tenha ocorrido a atribuição docente para a matéria de
Direito Internacional na Escola de Negócios – Comércio Exterior no
primeiro semestre de 2019 (2019/1), o nome e vínculo contratual

conforme solicitado segue informações:

145

De acordo com a Nota Oficial da Prefeitura Municipal de São Caetano do
Sul, divulgado em 22/10/2018, esta Universidade montou um projeto para
criar em um de seus campi o Colégio Universitário, dirigido a estudantes
do Ensino Médio. Solicito disponibilizar o conteúdo deste estudo no Portal
da Transparência desta autarquia e o envio do link (URL) para acesso ao
mesmo. Obrigado.

informamos que o referido processo (projeto ) encontra-se em fase de finalização.

146

teste

teste

144

1) não;
2) USCS E PREFEITURA;
3) não existe;
4) não existe, pois não se trata de PPP
5) a USCS não é subordinada ao MEC e sim ao CEE/SP. Essa autorização para criação
do Colégio passaria antes pelo Conselho Municipal de Educação.
6) O colégio utilizaria suas próprias dependências.
obs.: vale ressaltar que nesta data, por volta das 13 horas, a solicitante foi atendida
por telefone pelo Reitor para que pudesse esclarecer suas dúvidas.
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Venho através deste, solicitar as seguintes informações ao Magnífico
REITOR DA USCS (Universidade Municipal de São Caetano do Sul) sobre
a utilização de recursos públicos nos atos que seguem: 1) Nesses 6 anos à
frente da USCS (Universidade Municipal de São Caetano do Sul) como
reitor, quantas viagens foram realizadas por Vossa Magnificência? 2)
Dessas viagens quantas foram domésticas e quantas foram internacionais?
3) Todas essas viagens foram realizadas para tratar de assuntos
relacionados aos convênios mantidos com a Universidade? Quais
convênios são esses? 4) Qual o custo total de cada viagem, levando-se em
consideração o passagens aéreas, transporte, hospedagem, alimentação e
eventuais gastos? 5) Como e por quem foram custeadas essas

resposta encaminhada via e-mail no dia 09/11/2018.

148

Santo André, 31 de Outubro de 2.018 Ref. Pedido de informações sobre
contratos da USCS com a empresa MC3 tecnologia O solicitante, já
identificado pelo sistema, com base no artigo 5º, XXXIII e XXXIV da
Constituição Federal e nos artigos 10, 11 e 12 da Lei nº 12.527/2011 – a Lei
Geral de Acesso a Informações Públicas concomitantemente ao Decreto
Municipal nº 10.525 de 05/07/2012 solicitar informações públicas sobre
contratos da USCS com a empresa MC3 tecnologia. 1. Solicito a integra de
todos os processos licitatórios que deram origem aos contratos da USCS
com a empresa MC3 tecnologia, desde o inicio até o fim ou até o ultimo
andamento no caso do processo vigente 2. Ha outros documentos de
relação entre a USCS e a MC3 nao constantes do processo tais quais
relatorios, correspondencias, resumos de execucao de contrato? 3. Caso a
resposta do ponto 2 seja sim, solicito acesso ao inteiro teor deles também
Solicito que as informações solicitadas sejam encaminhadas aos meus
cuidados para o endereço eletrônico ca2019 (2019/1);
Dezembro de 2018
5)
Caso já tenha ocorrido a atribuição docente para a matéria de
Direito Internacional na Escola de Negócios – Comércio Ext

são Caetano do sul, 14/11/2018 - de acordo com a solicitação foi encaminhado
através de e-mail.
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não foi descrito a solicitação
Gostaria de saber como posso lecionar na universidade.

não foi descrito a solicitação
Através de concurso público. o sr. poderá acompanhar os editais no jornal Diário do
Grande ABC ou no link ttp://www.caipimes.com.br/ - tel. 11 - 4239-3272
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não foi descrito a solicitação

não foi descrito a solicitação
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Cadastro para realizar inscrição no processo seletivo de docente da
Faculdade de Medicina

153

Transparência. lotação de professores.

154

****************, aprovada em 1º lugar no CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E
TÍTULOS PARA DOCENTES - EDITAL Nº 01/2017, para o cargo de professor na
ESCOLA DE NEGÓCIOS – COMÉRCIO EXTERIOR - CÓD 79 – PROFESSOR:
DIREITO INTERNACIONAL, conforme edital dE CLASSIFICAÇÃO FINAL
publicado em 13 de janeiro de 2018 ,vem, nos termos da Lei 12.527/11, solicitar as
seguintes informações: 1) O nome do(a) professor(a) que foi designado(a) e
lecionou a matéria de Direito Internacional na Escola de Negócios – Comércio
Exterior no primeiro (2018/1) e segundo (2018/2) semestre de 2018; 2) A data em
que houve a atribuição docente para o(a) professor(a) na matéria de Direito
Internacional na Escola de Negócios – Comércio Exterior no primeiro (2018/1) e
segundo (2018/2) semestre de 2018; 3) O vínculo contratual do(a) professor(a) que
lecionou a matéria de Direito Internacional na Escola de Negócios – Comércio
Exterior no primeiro (2018/1) e segundo (2018/2) semestre de 2018; 4) A data em
que foi (será) realizada a atribuição docente par2019 (2019/1);
Dezembro de 2018
5)
Caso já tenha ocorrido a atribuição docente para a matéria de Direito
Internacional na Escola de Negócios – Comércio Exterior no primeiro semestre de
2019 (2019/1), o nome e vínculo contratual do(a) professor(a) a quem foi
designado(a) a matéria;
Prof. C*****************************O aprovado no concurso público 04/2013
6)
A existência (ou não) de expediente administrativo para a convocação do(s)
aprovado(s) no CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA
DOCENTES - EDITAL Nº 01/2017, para o cargo de professor na ESCOLA DE
NEGÓCIOS – COMÉRCIO EXTERIOR - CÓD 79 – PROFESSOR: DIREITO
INTERNACIONAL, bem como, previsão para a convocação do(s) aprovado(s

a contratação é através
de concurso
público. acessar
o link
http://www.caipimes.com.br/ ou pelo telefone 11-4239-3272 / 3286
email enviado em 04/12/2018 - Sr. AUGUSTO RODRIGUES PORCIUNCULA. Com
referencia ao protocolo nº 153/2018
Assunto: Transparência. lotação de professores. Por gentileza para que possamos
direcionar a referida solicitação. Qual informação o sr., deseja? pedimos maior
detalhes.
Segue informações solicitadas:
1)
O nome do(a) professor(a) que foi designado(a) e lecionou a matéria de Direito Internacional na Escola de
Negócios – Comércio Exterior no primeiro (2018/1) e segundo (2018/2) semestre de 2018;
Primeiro semestre: ******************** – aprovado no concurso público 01/2015
Segundo: não houve turma de oitavo semestre de Comex
2) A data em que houve a atribuição docente para o(a) professor(a) na matéria de Direito Internacional na Escola de
Negócios – Comércio Exterior no primeiro (2018/1) e segundo (2018/2) semestre de 2018;
Primeiro semestre: dezembro de 2017
Segundo semestre: não houve turma
3)
O vínculo contratual do(a) professor(a) que lecionou a matéria de Direito Internacional na Escola de Negócios –
Comércio Exterior no primeiro (2018/1) e segundo (2018/2) semestre de 2018;
Concursado
4)
A data em que foi (será) realizada a atribuição docente para a matéria de Direito Internacional na Escola de
Negócios – Comércio Exterior no primeiro semestre de 2019 (2019/1);
Dezembro de 2018
5)
Caso já tenha ocorrido a atribuição docente para a matéria de Direito Internacional na Escola de Negócios –
Comércio Exterior no primeiro semestre de 2019 (2019/1), o nome e vínculo contratual do(a) professor(a) a quem foi
designado(a) a matéria;
Prof. C*****************************O aprovado no concurso público 04/2013
6) A existência (ou não) de expediente administrativo para a convocação do(s) aprovado(s) no CONCURSO PÚBLICO
DE PROVAS E TÍTULOS PARA DOCENTES - EDITAL Nº 01/2017, para o cargo de professor na ESCOLA DE NEGÓCIOS –
COMÉRCIO EXTERIOR - CÓD 79 – PROFESSOR: DIREITO INTERNACIONAL, bem como, previsão para a convocação do(s)
aprovado(s). Atenciosamente

