
 

 

 
 

FUNDUNESP - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA UNESP 
 

 
PROCESSO SELETIVO Nº 03/2022 

 
 

A Fundação para o Desenvolvimento da UNESP - FUNDUNESP, torna pública, nos termos do 

Regulamento do Processo Seletivo 03/2022, o que segue: 

 

CONVOCA os candidatos abaixo relacionados, habilitados no Processo Seletivo em questão, para 

que se manifeste quanto ao interesse na contratação para o emprego abaixo mencionado (Analista 

Programador Junior) e apresentação dos documentos referentes ao item 4.8, do Capítulo II, do mencionado 

Regulamento do Processo Seletivo, bem como da cédula de identidade e CTPS, no prazo de até 3 dias 

úteis, a contar da data desta divulgação. 

 

A Unidade de Recursos Humanos da Fundunesp, ainda, irá enviar informação sobre a convocação 

para o e-mail cadastrado pelos candidatos no ato da inscrição, conforme Capítulo VIII, item 1.1 do 

Regulamento de Inscrições. 

 

A manifestação de interesse na contratação poderá ser feita pessoalmente na Unidade de Recursos 

Humanos da Fundunesp, ou através de resposta ao e-mail enviado com a informação sobre a convocação, 

dentro do prazo de 3 dias úteis, a contar da data desta divulgação. 

ENDEREÇO DA FUNDUNESP: 
Endereço: Rua Libero Badaró, 377, 23º andar, conjunto 2310, Centro, São Paulo/SP, CEP 01009-906 
Horário: das 8 às 12 horas e das 14 às 16 horas, de segunda a sexta-feira, em dias úteis. 
Telefone: (11) 3474-5302 / 5363  

 

Caso o candidato não compareça para a entrega dos documentos, realização do exame médico 

admissional e assinatura do contrato de trabalho, no prazo de até 30 dias após a confirmação do interesse, 

restarão exauridos os direitos decorrentes da habilitação no Processo Seletivo. 

 

EMPREGO: ANALISTA PROGRAMADOR JUNIOR 
 
INSCRIÇÃO; NOME; CLASSIFICAÇÃO 
 
FD032022021; LUIZ GUSTAVO DOS SANTOS REAL; 2. 
FD032022028; LEANDRO MEIRA MARINHO QUEIROZ; 3. 
FD032022003; MARCELO DE PAULA LIMA; 4. 
FD032022019; RODRIGO MARQUES; 5. 
FD032022022; LUIZ AUGUSTO BOVOLENTA; 6. 
FD032022009; ADENIS LUIZ MACHADO; 7. 
 
 

São Paulo, 31 de agosto de 2022 

 


