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EDITAL Nº 01/2019 

 
HOMOLOGA O RESULTADO DO PROCESSO SELETIVO 

CONVOCADO PELO EDITAL Nº 01/2019, DE 07/03/2019. 

 

A Diretora do Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro 

"Victório Cardassi" - (IMESB-VC), no uso de suas atribuições legais e 

regimentais torna público a HOMOLOGAÇÃO do resultado final do Processo 

Seletivo convocado pelo Edital nº 01/2019, destinado à seleção de 

Professores para contratação temporária, conforme segue; 

Código da vaga: 31 – ARQUITETURA E URBANISMO II 

Classificação CANDIDATO Inscrição Pontos 

1º Ary Rodrigues Alves Netto 01 105,0 

2º Rafael Mantovani Ussem 02 96,0 

1. Do resultado acima cabe recurso ao Presidente da Comissão 

Organizadora, a ser interposto no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, da 

data da publicação do edital, devendo ser registrado no serviço de protocolo 

do Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro “Victório Cardasssi”, 

no mesmo endereço em que foi feita a inscrição, de segunda a sexta-feira, 

no horário das 14h às 18h.  

2. Os candidatos aprovados deverão comparecer na secretaria do 

Campus do Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro “Victório 

Cardassi”, localizado na Rua Nelson Domingos Madeira, 300, Parque 

Eldorado, Bebedouro/SP, no dia 18/03/2019, às 18:00 horas, para 

atribuição de aulas e elaboração do horário. 

2.1. Na elaboração do horário será verificada as necessidades do curso 

e da Instituição de Ensino, privilegiando-se o candidato mais bem 

classificado em detrimento do candidato posterior. 

3. A ausência à reunião de atribuição de aulas implicará na automática 

desclassificação do candidato. 
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4. O candidato poderá eleger um procurador com poderes especiais 

para representá-lo na reunião de atribuição de aulas.  

5. No prazo máximo de 05 (cinco) dias, contados da atribuição de 

aulas, o candidato deverá entregar no Departamento de Recursos Humanos 

do IMESB “VC”, sua carteira de trabalho acompanhada da documentação 

exigida no item 2.4 do Edital nº 01/2019, sob pena de perda do direito à 

contratação. 

 
Bebedouro-SP, 15 de março de 2019. 

 
 

 
Damaris Cunha de Godoy 

Diretora do IMESB-VC  
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