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1. Curriculum Lattes atualizado;
2. Fotocópia e original do RG;
3. Fotocópia e original do CPF e comprovante de situação 

cadastral;
4. Fotocópia e original do Comprovante de estar em dia com 

as obrigações militares, quando do sexo masculino;
5. Fotocópia e original do Título Eleitoral e comprovante de 

estar quite com a Justiça Eleitoral;
6. Fotocópia e original da Certidão de Nascimento ou se 

casado(a), Certidão de Casamento;
7. Fotocópia e original do Cartão do PIS/PASEP;
8. Fotocópia e original dos diplomas de graduação e pós-

-graduação e seus respectivos históricos escolares;
9. Carteira de Trabalho e Previdência Social e cópias das 

seguintes páginas: folha de rosto, dados pessoais e primeiro 
registro;

10. Declaração de bens e valores que compõem o seu 
patrimônio privado (conforme Artigo 1º do Decreto no 41.865, 
de 16/06/97);

11. Declaração de atecedentes criminais do Estado/País;
12. 3 fotos 3 x 4 iguais e recentes.
O não comparecimento do candidato no prazo acima 

estabelecido, bem como a recusa à contratação ou consultado 
e contratado, deixar de entrar em exercício, terá exaurido os 
direitos decorrentes de suahabilitação no Concurso. (Proc. 
2220-2019-CISA)

CLASSIFICAÇÃO – NOME – RG
1º – SILVELISE PUPIN – 325943837 SSP/SP

 CAMPUS DE MARÍLIA
 Faculdade de Filosofia e Ciências
 CÂMPUS DE MARÍLIA
Faculdade de Filosofia e Ciências
Despacho do Diretor, de 18-3-2020
Cancelando, de acordo com as disposições da Portaria 

Unesp-109, de 16-3-2020, o Edital nº 77/2020-CM referente ao 
Concurso para obtenção de Título de Livre-Docente em Didática, 
no conjunto de disciplinas "Didática I" e "Didática II", junto ao 
Departamento de Didática.(Proc.380-2019-CM)

(Republicado por haver saído na seção indevida)
 CÂMPUS DE MARÍLIA
Faculdade de Filosofia e Ciências
Despacho do Diretor, de 18-3-2020
Cancelando, de acordo com as disposições da Portaria 

Unesp-109, de 16-3-2020, o Edital nº 78/2020-CM referente 
ao Concurso para obtenção de Título de Livre-Docente em 
Ensino de Sociologia, na disciplina “Metodologia do Ensino 
em Ciências Sociais”, junto ao Departamento de Didática. 
(Proc.391-2019-CM)

(Republicado por haver saído na seção indevida)
 CÂMPUS DE MARÍLIA
Faculdade de Filosofia e Ciências
Despacho do Diretor, de 18-3-2020
Cancelando, de acordo com as disposições da Portaria 

Unesp-109, de 16-3-2020, o Edital nº 79/2020-CM referente ao 
Concurso para obtenção de Título de Livre-Docente em Pesquisa 
Pedagógica, na disciplina “Pesquisa Pedagógica”, junto ao 
Departamento de Didática. (Proc.393-2019-CM)

(Republicado por haver saído na seção indevida)
 CÂMPUS DE MARÍLIA
Faculdade de Filosofia e Ciências
Despacho do Diretor, de 18-3-2020
Cancelando, de acordo com as disposições da Portaria 

Unesp-109, de 16-3-2020, o Edital nº 80/2020-CM referente ao 
Concurso para obtenção de Título de Livre-Docente em Docência 
na Educação Infantil, na disciplina “Especificidades da Docência 
na Educação Infantil”, junto ao Departamento de Didática. 
(Proc.381-2019-CM)

(Republicado por haver saído na seção indevida)
 CÂMPUS DE MARÍLIA
Faculdade de Filosofia e Ciências
Despacho do Diretor, de 18-3-2020
Cancelando, de acordo com as disposições da Portaria 

Unesp-109, de 16-3-2020, o Edital nº 81/2020-CM referente ao 
Concurso para obtenção de Título de Livre-Docente em Fono-
audiologia e Educação Inclusiva, na disciplina “Fundamentos 
da Educação Inclusiva”, junto ao Departamento de Educação e 
Desenvolvimento Humano. (Proc.782-2019-CM)

(Republicado por haver saído na seção indevida)
 CÂMPUS DE MARÍLIA
Faculdade de Filosofia e Ciências
Despacho do Diretor, de 18-3-2020
Cancelando, de acordo com as disposições da Portaria 

Unesp-109, de 16-3-2020, o Edital nº 82/2020-CM referente ao 
Concurso para obtenção de Título de Livre-Docente em Gestão 
da Informação Orgânica, na disciplina “Gestão da Informação 
Orgânica: A Abordagem Informacional dos Documentos de 
Arquivo”, junto ao Departamento de Ciência da Informação. 
(Proc.462-2019-CM)

(Republicado por haver saído na seção indevida)

 CAMPUS DE RIO CLARO
 Instituto de Biociências
 Despacho do Diretor de 19-03-2020:
Homologando “ad referendum” da Congregação, o resul-

tado final do concurso público para contratação de 1 Professor 
Substituto, em jornada de 12 horas semanais de trabalho, sob o 
regime jurídico da CLT, para o conjunto de disciplinas: “Biologia 
Celular”, “Histologia”, “Histologia Funcional de Sistemas e 
Revestimentos” e “Envelhecimento e Morte Celular”, realizado 
no período de 04 a 06-03-2020.

(Proc. 1127/2019-IB/CRC)

 CAMPUS EXPERIMENTAL DE REGISTRO
 EDITAL Nº 29/2020-CERe- STAAd – SUSPENSÃO DA CON-

VOCAÇÃO PARA PROVA OBJETIVA
O Supervisor Técnico Substituto da Seção Técnica de Apoio 

Administrativo do Câmpus Experimental de Registro - UNESP, 
tendo em vista o Comunicado 04 – Comitê Unesp Covid-19, item 
5, SUSPENDE TEMPORARIAMENTE A CONVOCAÇÃO dos candi-
datos inscritos no Concurso Público para contratação de 01 (um) 
Professor Substituto, em jornada de 12 (doze) horas semanais de 
trabalho, junto a Coordenadoria de Curso de Engenharia Agro-
nômica, na disciplina “Bioquímica”, objeto do Edital nº 20/2019-
CERe- STAAd, para provas que seriam realizadas no período de 
24 a 25 de MARÇO de 2020, com início às 08:00 horas, nas 
dependências da Sala de Reuniões deste Câmpus Experimental, 
sito à Av. Nelson Brihi Badur, 430, Vila Tupi, Registro-SP.

Os candidatos deverão aguardar nova convocação.
E, para que chegue ao conhecimento de todos, é expedito 

o presente Edital.
(Proc. 312/2019-CERe)
Registro, 19 de março de 2020.
José Theodoro da Rosa Neto
Supervisor Técnico Substituto
STAAd/CERe

 BEC - Bolsa Eletrônica 
de Compras
 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

 UG LIQUIDANTE Nº. DA PD VALOR R$

400032 2020PD00109 128,60
TOTAL GERAL DE PDS: R$ 128,60

Vencimento: 21-03-2020

3. Fotocópia e original do CPF e comprovante de situação 
cadastral;

4. Fotocópia e original do Comprovante de estar em dia com 
as obrigações militares, quando do sexo masculino;

5. Fotocópia e original do Título Eleitoral e comprovante de 
estar quite com a Justiça Eleitoral;

6. Fotocópia e original da Certidão de Nascimento ou se 
casado(a), Certidão de Casamento;

7. Fotocópia e original do Cartão do PIS/PASEP;
8. Fotocópia e original dos diplomas de graduação e pós-

-graduação e seus respectivos históricos escolares;
9. Carteira de Trabalho e Previdência Social e cópias das 

seguintes páginas: folha de rosto, dados pessoais e primeiro 
registro;

10. Declaração de bens e valores que compõem o seu 
patrimônio privado (conforme Artigo 1º do Decreto no 41.865, 
de 16/06/97);

11. Declaração de atencedentes criminais do Estado/País;
12. 3 fotos 3 x 4 iguais e recentes.
O não comparecimento do candidato no prazo acima 

estabelecido, bem como a recusa à contratação ou consultado 
e contratado, deixar de entrar em exercício, terá exaurido os 
direitos decorrentes de suahabilitação no Concurso. (Proc. 
2194-2019-CISA)

CLASSIFICAÇÃO – NOME – RG
1º – PEDRO CHRISTIAN AYALA CASTILLO – RNE V893210-N
EDITAL Nº 100/2020-STDARH - CONVOCAÇÃO
O Diretor da Divisão Técnica Administrativa da Faculdade de 

Engenharia do Câmpus de Ilha Solteira CONVOCA o candidato 
abaixo relacionado, aprovado no concurso público de Provas e 
Títulos para contratação de 01 Professor Substituto, por prazo 
determinado, em caráter emergencial, para atender excepcional 
interesse público, no 1º Semestre letivo de 2020, e pelo prazo 
máximo de 05 (cinco) meses, em 12 horas semanais de trabalho, 
sob o regime jurídico da CLT e legislação complementar, na área 
de conhecimento: “Matemática”, subárea de conhecimento: 
“Matemática Aplicada, Estatística e Computação” e no con-
junto de disciplinas: “Bioinformática” e “Introdução à Ciência 
da Computação”, junto ao Departamento de Matemática, da 
Faculdade de Engenharia da UNESP, a comparecer no prazo de 5 
dias úteis, contados da data da publicação deste Edital, junto à 
Seção Técnica de Desenvolvimento e Administração de Recursos 
Humanos desta Faculdade, sito à Av. Brasil, 56 – Centro, em Ilha 
Solteira-SP, para anuência à contratação e apresentação dos 
documentos comprobatórios das condições exigidas no Edital 
129/2019-STDARH de Abertura de Inscrições publicado no DOE 
de 19-12-2019:

1. Curriculum Lattes atualizado;
2. Fotocópia e original do RG;
3. Fotocópia e original do CPF e comprovante de situação 

cadastral;
4. Fotocópia e original do Comprovante de estar em dia com 

as obrigações militares, quando do sexo masculino;
5. Fotocópia e original do Título Eleitoral e comprovante de 

estar quite com a Justiça Eleitoral;
6. Fotocópia e original da Certidão de Nascimento ou se 

casado(a), Certidão de Casamento;
7. Fotocópia e original do Cartão do PIS/PASEP;
8. Fotocópia e original dos diplomas de graduação e pós-

-graduação e seus respectivos históricos escolares;
9. Carteira de Trabalho e Previdência Social e cópias das 

seguintes páginas: folha de rosto, dados pessoais e primeiro 
registro;

10. Declaração de bens e valores que compõem o seu 
patrimônio privado (conforme Artigo 1º do Decreto no 41.865, 
de 16/06/97);

11. Declaração de atecedentes criminais do Estado/País;
12. 3 fotos 3 x 4 iguais e recentes.
O não comparecimento do candidato no prazo acima 

estabelecido, bem como a recusa à contratação ou consultado 
e contratado, deixar de entrar em exercício, terá exaurido os 
direitos decorrentes de suahabilitação no Concurso. (Proc. 
2198-2019-CISA)

CLASSIFICAÇÃO – NOME – RG
1º – FLÁVIO HIOCHIO SATO – 18.890.150-4 SSP/SP
EDITAL Nº 101/2020-STDARH - CONVOCAÇÃO
O Diretor da Divisão Técnica Administrativa da Faculdade de 

Engenharia do Câmpus de Ilha Solteira CONVOCA o candidato 
abaixo relacionado, aprovado no concurso público de Provas e 
Títulos para contratação de 01 Professor Substituto, por prazo 
determinado, em caráter emergencial, para atender excepcional 
interesse público, no 1º Semestre letivo de 2020, e pelo prazo 
máximo de 05 (cinco) meses, em 12 horas semanais de trabalho, 
sob o regime jurídico da CLT e legislação complementar, na área 
de conhecimento: Ciências Agrárias ou Biológicas, subárea de 
conhecimento: “Agronomia ou Zootecnia ou Medicina Veteriná-
ria ou Biologia Geral” para o conjunto de disciplinas: “Anatomia 
e Fisiologia Animal” e “Biologia Celular”, junto ao Departa-
mento de Biologia e Zootecnia, da Faculdade de Engenharia da 
UNESP, a comparecer no prazo de 5 dias úteis, contados da data 
da publicação deste Edital, junto à Seção Técnica de Desenvolvi-
mento e Administração de Recursos Humanos desta Faculdade, 
sito à Av. Brasil, 56 – Centro, em Ilha Solteira-SP, para anuência 
à contratação e apresentação dos documentos comprobatórios 
das condições exigidas no Edital 142/2019-STDARH de Abertura 
de Inscrições publicado no DOE de 20-12-2019:

1. Curriculum Lattes atualizado;
2. Fotocópia e original do RG;
3. Fotocópia e original do CPF e comprovante de situação 

cadastral;
4. Fotocópia e original do Comprovante de estar em dia com 

as obrigações militares, quando do sexo masculino;
5. Fotocópia e original do Título Eleitoral e comprovante de 

estar quite com a Justiça Eleitoral;
6. Fotocópia e original da Certidão de Nascimento ou se 

casado(a), Certidão de Casamento;
7. Fotocópia e original do Cartão do PIS/PASEP;
8. Fotocópia e original dos diplomas de graduação e pós-

-graduação e seus respectivos históricos escolares;
9. Carteira de Trabalho e Previdência Social e cópias das 

seguintes páginas: folha de rosto, dados pessoais e primeiro 
registro;

10. Declaração de bens e valores que compõem o seu 
patrimônio privado (conforme Artigo 1º do Decreto no 41.865, 
de 16/06/97);

11. Declaração de atecedentes criminais do Estado/País;
12. 3 fotos 3 x 4 iguais e recentes.
O não comparecimento do candidato no prazo acima 

estabelecido, bem como a recusa à contratação ou consultado 
e contratado, deixar de entrar em exercício, terá exaurido os 
direitos decorrentes de suahabilitação no Concurso. (Proc. 
2221-2019-CISA)

CLASSIFICAÇÃO – NOME – RG
1º – MARIA FRANCISCA NEVES – 18.890.677-0 SSP/SP
EDITAL Nº 102/2020-STDARH - CONVOCAÇÃO
O Diretor da Divisão Técnica Administrativa da Faculdade de 

Engenharia do Câmpus de Ilha Solteira CONVOCA o candidato 
abaixo relacionado, aprovado no concurso público de Provas e 
Títulos para contratação de 01 Professor Substituto, por prazo 
determinado, em caráter emergencial, para atender excepcional 
interesse público, no Ano Letivo de 2020, e pelo prazo máximo 
de 10 (dez) meses, em 12 horas semanais de trabalho, sob o 
regime jurídico da CLT e legislação complementar, na área de 
conhecimento: Ciências Agrárias ou Biológicas, subárea de 
conhecimento: “Agronomia ou Zootecnia ou Medicina Veteriná-
ria ou Biologia Geral”, para o conjunto de disciplinas: “Protistas 
e Fungos” e “Biologia Celular”, junto ao Departamento de 
Biologia e Zootecnia, da Faculdade de Engenharia da UNESP, 
a comparecer no prazo de 5 dias úteis, contados da data da 
publicação deste Edital, junto à Seção Técnica de Desenvolvi-
mento e Administração de Recursos Humanos desta Faculdade, 
sito à Av. Brasil, 56 – Centro, em Ilha Solteira-SP, para anuência 
à contratação e apresentação dos documentos comprobatórios 
das condições exigidas no Edital 141/2019-STDARH de Abertura 
de Inscrições publicado no DOE de 20-12-2019:

da data desta publicação, reconsideração quanto ao indeferi-
mento de sua inscrição, que será apreciada pela Congregação 
da Unidade Universitária, no prazo máximo de 05 (cinco) dias 
úteis, contados a partir do prazo final de recurso.

 CAMPUS DE BOTUCATU
 Faculdade de Medicina
 EDITAL n.º 149/2020-FM
DIVULGAÇÃO DA COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO EXAMI-

NADORA
A Diretora da Faculdade de Medicina do Câmpus de 

Botucatu, DIVULGA a composição da Comissão Examinadora 
para o Concurso de Provas e Títulos, referente ao Edital nº 
13/2020-STDARH, na disciplina/conjunto de disciplinas: “Otorri-
nolaringologia e Cirurgia de Cabeça e Pescoço, Semiologia em 
Otorrinolaringologia e Cirurgia de Cabeça e Pescoço”, junto ao 
Departamento de Enfermagem, da Faculdade de Medicina do 
Câmpus de Botucatu.

COMISSÃO EXAMINADORA
Membros Titulares:
Profa. Titular Regina Helena Garcia Martins
Profa. Associada Silke Anna Theresa Weber
Prof. Ass. Dr. José Vicente Tagliarini
Membros Suplentes:
Prof. Associado Antonio Carlos Lottelli Rodrigues
Prof. Ass. Dr. Edson Nacib Jorge
No prazo de até 2 (dois) dias úteis após a divulgação da 

Comissão Examinadora (não computado o dia da publicação) 
poderá ser apresentada, ao Diretor da Unidade, impugnação ao 
nome de um ou mais membros, titulares ou suplentes, exclusi-
vamente para apontar, de forma fundamentada, a existência de 
causa de impedimento. (Processo nº 3610/2019-FM)

Edital nº 148/2020-STDARH
Classificação Final
Torna público a classificação final do concurso público 

para contratação de 01 (um) Professor Substituto, por prazo 
determinado, em caráter emergencial, para atender excepcional 
interesse público, no período relativo ao ano letivo de 2020, em 
12 (doze) horas semanais de trabalho, sob o regime da CLT e 
Legislação Complementar, na disciplina/conjunto de disciplinas: 
Enfermagem Psiquiátrica, Saúde do adulto clínico e cirúrgico, 
junto ao Departamento de Enfermagem da Faculdade de Medi-
cina do Campus de Botucatu.

Nome do Candidato – RG – Média Final - Classificação
Elisângela Cristina de Campos – 30.684.948-3– 8,0 – 1º
Mariana Claudio da Silva Sartori Nakamura – 33.430.158-

0 – 7,75 – 2º
Os candidatos poderão solicitar revisão das médias no 

prazo de 3 dias úteis, contados da data desta publicação, 
mediante requerimento dirigido à Congregação da Faculdade de 
Medicina do Câmpus de Botucatu.

(Proc. 3598/2019-FM).
 Instituto de Biociências
 EDITAL Nº 59/2020-STDARH-BB
Resultado da Prova Escrita, Prova Didática e Prova de 

Títulos para Professor Substituto (CONCURSO PÚBLICO Nº 
94/2019-STDARH-IBB)

O Diretor Instituto de Biociências do Câmpus de Botucatu, 
DIVULGA o resultado final do concurso público de Provas e 
Títulos para contratação de 01 PROFESSOR SUBSTITUTO, por 
prazo determinado, em caráter emergencial, para atender excep-
cional interesse público, no ano letivo de 2020, pelo prazo de 5 
meses, em 12 horas semanais de trabalho, sob o regime jurídico 
da CLT e legislação complementar, no conjunto de disciplinas 
"Metodologia Científica e Redação em Educação, Fundamentos 
Históricos, Filosóficos e Sociológicos da Educação, Organização 
e Gestão do Trabalho Pedagógico, Tópicos Contemporâneos da 
Educação, Políticas Educacionais", junto ao Departamento de 
Educação:

1. Resultado da Prova Escrita, realizada em 16/03/2020:
Inscrição Documento Nota 1 Nota 2 Nota 3
P2020-680-AFI4ISLMSN - 49.050.471-1 – 8,00 – 9,00 – 

9,50
P2020-680-OA8ANAN9IO - 48.875.277-2 – 8,50 – 9,00 

– 10,00
2. Resultado da Prova Didática, realizada em 18/03/2020:
Inscrição Documento Nota 1 Nota 2 Nota 3
P2020-680-AFI4ISLMSN - 49.050.471-1 – 7,00 – 7,00 – 

7,50
P2020-680-OA8ANAN9IO - 48.875.277-2 – 9,00 – 10,00 

– 10,00
3. Resultado da Prova de Títulos, realizada em 17/03/2020
Inscrição Documento Nota 1 Nota 2 Nota 3
P2020-680-AFI4ISLMSN - 49.050.471-1 – 8,50 – 7,00 – 

7,50
P2020-680-OA8ANAN9IO - 48.875.277-2 – 9,00 – 9,50 

– 8,50
4. Média Final
Inscrição Documento Nota 1 Nota 2 Nota 3
P2020-680-AFI4ISLMSN - 49.050.471-1 – 8,00 – 7,50 – 

8,00
P2020-680-OA8ANAN9IO - 48.875.277-2 – 8,88 – 9,50 

– 9,25
5. Habilitação
Candidatos Habilitados
Nome - Documento - Média Final - Classificação
P2020-680-OA8ANAN9IO - DIANNE CASSIANO DE SOUZA 

– 48.875.277-2 – 9,21 – 1º
P2020-680-AFI4ISLMSN - GUILHERME AUGUSTO FERNAN-

DES – 49.050.471-1 – 7,83 – 2º
Candidatos Ausentes:
Número de Inscrição – RG
P2020-680-IR1ACE9E3C - 16.352.223-6
P2020-680-5AO5D9R7GA - 28.346.593-1
P2020-680-1EJ393EHCL - 5013723-GO
Caberá recurso à Congregação do Instituto de Biociências 

sob os aspectos legais e formais no prazo de cinco (5) dias úteis 
a contar desta publicação.

(Processo nº 1440/2019-IBB)
 Despacho do Diretor de 19-3-2020
Torna sem efeito o Edital nº 20/2020-STDARH, referente a 

convocação para as provas do Concurso Público para o cargo de 
Professor Titular, na disciplina de “Química Analítica” junto ao 
Departamento de Química e Bioquímica.

(Processo nº 88/2019-IBB)
Botucatu, 19 de março de 2.020.

 CAMPUS DE ILHA SOLTEIRA
 Faculdade de Engenharia
 EDITAL Nº 99/2020-STDARH - CONVOCAÇÃO
O Diretor da Divisão Técnica Administrativa da Faculdade de 

Engenharia do Câmpus de Ilha Solteira CONVOCA o candidato 
abaixo relacionado, aprovado no concurso público de Provas e 
Títulos para contratação de 01 Professor Substituto, por prazo 
determinado, em caráter emergencial, para atender excepcional 
interesse público, no 1º Semestre letivo de 2020, e pelo prazo 
máximo de 05 (cinco) meses, em 12 horas semanais de trabalho, 
sob o regime jurídico da CLT e legislação complementar, na 
área de conhecimento: “Engenharias e Matemática”, subárea 
de conhecimento: “Representação Gráfica” e na disciplina: 
“Desenho Geométrico e Geometria Descritiva” e “Desenho 
Básico”, junto ao Departamento de Matemática, da Faculdade 
de Engenharia da UNESP, a comparecer no prazo de 5 dias 
úteis, contados da data da publicação deste Edital, junto à 
Seção Técnica de Desenvolvimento e Administração de Recursos 
Humanos desta Faculdade, sito à Av. Brasil, 56 – Centro, em Ilha 
Solteira-SP, para anuência à contratação e apresentação dos 
documentos comprobatórios das condições exigidas no Edital 
125/2019-STDARH de Abertura de Inscrições publicado no DOE 
de 19-12-2019:

1. Curriculum Lattes atualizado;
2. Fotocópia e original do RG;

o prazo de quinze minutos, assegurado ao candidato igual 
tempo para a resposta.

9. - O julgamento do concurso de livre-docência será feito 
de acordo com as seguintes normas:

I – a nota da prova escrita será atribuída após concluído o 
exame das provas de todos os candidatos;

II – a nota da prova de avaliação didática será atribuída 
imediatamente após o término das provas de todos os candi-
datos;

III – o julgamento do memorial e a avaliação da prova 
pública de arguição serão expressos mediante nota global nos 
termos do item 7 deste edital;

IV – concluída a defesa de tese ou de texto, de todos os can-
didatos, proceder-se-á ao julgamento da prova com atribuição 
da nota correspondente;

10. - As notas variarão de zero a dez, podendo ser aproxi-
madas até a primeira casa decimal.

11. - Ao término da apreciação das provas, cada examinador 
atribuirá, a cada candidato, uma nota final que será a média 
ponderada das notas parciais por ele conferidas.

12. - Findo o julgamento, a Comissão Julgadora elaborará 
relatório circunstanciado sobre o desempenho dos candidatos, 
justificando as notas.

§ 1º- Poderão ser anexados ao relatório da Comissão Julga-
dora relatórios individuais de seus membros.

§ 2º - O relatório da Comissão Julgadora será apreciado 
pela Congregação, para fins de homologação, após exame 
formal, no prazo máximo de sessenta dias.

13. - O resultado será proclamado imediatamente pela 
Comissão Julgadora em sessão pública.

Parágrafo único – Serão considerados habilitados os can-
didatos que alcançarem, da maioria dos examinadores, nota 
final mínima sete.

14. - Maiores informações, bem como as normas pertinentes 
ao concurso, encontram-se à disposição dos interessados na 
Assistência Acadêmica do Instituto de Geociências da Universi-
dade de São Paulo, à Rua do Lago, 562 - sala 306 - Butantã, São 
Paulo – SP, e-mail: atacigc@usp.br.
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 SECRETARIA GERAL
 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
FACULDADE DE EDUCAÇÃO
EDITAL
A Direção da Faculdade de Educação informa que FICA 

SUSPENSO a partir de 13-03-2020 o período de recebimento 
das inscrições do Edital para o concurso de provas e títulos para 
provimento de cargo de Professor Titular na área de Educação e 
Cultura, na disciplina ED – 700 – Cultura, Educação e Imagem 
do Departamento de Educação, Conhecimento, Linguagem e 
Arte da Faculdade de Educação, da Universidade Estadual de 
Campinas, publicado no DOE de 14-02-2020, Seção I, páginas 
143 e 144.(Proc.no. 19-P-13046/2019)

 COMUNICADO
EDITAL
A Direção da Faculdade de Educação Física, TORNA INSUB-

SISTENTE, o Calendário de Provas do Concurso Público de provas 
e títulos, para provimento de 01 cargo de Professor Doutor, nível 
MS-3.1, em RTP, com opção preferencial para o RDIDP, na área 
de Educação Física e Sociedade, nas disciplinas EF113 – Funda-
mentos de Antropologia e Educação Física, EF413 - Sociologia 
do Esporte, EF622 - Educação Física - Educação Infantil do 
Departamento de Educação Física e Humanidades, da Faculdade 
de Educação Física, da Universidade Estadual de Campinas, 
Processo 23-P-22677/2019, publicado no DOE de 14/03/2020 
Seção I, página 262.

 COMUNICADO
EDITAL
A Direção da Faculdade de Educação Física, TORNA INSUB-

SISTENTE, o Calendário de Provas do Concurso Público de provas 
e títulos, para provimento de 01 cargo de Professor Doutor, nível 
MS-3.1, em RTP, com opção preferencial para o RDIDP, nas Áreas 
de “Esporte e Treinamento”, "Atividade física, adaptação e 
saúde" e "Estratégias Metodológicas de Pesquisa em Educação 
Física”, Disciplinas: EF209 - Atletismo, EF661 - Aprofundamento 
em Atletismo, EF316 - Crescimento e Desenvolvimento, EF511 
- Estatística aplicada à Educação Física, do Departamento 
de Ciências do Esporte, da Faculdade de Educação Física, da 
Universidade Estadual de Campinas, processo 23-P-22674/2019 
publicado no DOE de 14/03/2020 Seção I, página 262.

 Comunicado
A Direção do Instituto de Biologia informa que FICA SUS-

PENSA a realização das provas do concurso de provas e títulos 
para obtenção do Título de Livre Docente na área de Sistemática 
e Evolução de Angiospermas, nas disciplinas BT483 – Sistemáti-
ca de Angiospermas e BT582 – Sistemática de Angiospermas II 
do Departamento de Biologia Vegetal, do Instituto de Biologia, 
da Universidade Estadual de Campinas, conforme calendário 
publicado no DOE de 14-03-2020, Seção I, página 263, de pro-
cesso número 07P-24930/2019

 Comunicado
A Direção do Instituto de Biologia informa que FICA SUS-

PENSA a realização das provas do concurso de provas e títulos 
para obtenção do título de Livre Docente na área de Bioinformá-
tica, nas disciplinas BG200 – Bioestatística, BG870 – Introdução 
à Biologia Computacional e BG585 – Introdução à Biologia de 
Sistemas e à Biologia Sintética, do Departamento de Genética, 
Evolução, Microbiologia e Imunologia, do Instituto de Biologia, 
da Universidade Estadual de Campinas, conforme calendário 
publicado no DOE de 14-03-2020, Seção I, página 262, de pro-
cesso número 07P-20013/2019.
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 CAMPUS DE ASSIS
 Faculdade de Ciências e Letras de Assis
 CÂMPUS DE ASSIS
FACULDADE DE CIÊNCIAS E LETRAS
EDITAL Nº 045/2020-FCL/CAs.
(Processo nº 257/2020)
O Diretor da Divisão Técnica Administrativa, da Faculdade 

de Ciências e Letras do Câmpus de Assis, torna público, con-
forme deliberação da comissão examinadora de 17/03/2020, 
o INDEFERIMENTO das inscrições dos candidatos ao concurso 
público de Provas e Títulos para a contratação de 01 (um) Pro-
fessor Substituto, no 1º semestre letivo de 2020, em 12 horas 
semanais de trabalho, sob o regime jurídico da CLT e Legislação 
Complementar, na área Linguística, Letras e Artes, sub-área 
Letras - Línguas Estrangeiras Modernas, e no conjunto de dis-
ciplinas "Iniciação à Língua Alemã" e "Língua Alemã I a VII", 
junto ao Departamento de Letras Modernas, conforme abaixo:

RG/MOTIVO:
414677262/SP - Não atendimento dos itens 4.1.1 (não 

apresentou formulário de inscrição devidamente preenchido 
e assinado), 4.1.3 (não apresentou/apresentou incompleto a 
documentação comprobatória da titulação mínima exigida no 
item 3.1) e 4.1.4 (não apresentou comprovante de recolhimento 
da taxa de inscrição);

39906625/SP - Não atendimento do item 4.1.3 (não apre-
sentou/apresentou incompleto a documentação comprobatória 
da titulação mínima exigida no item 3.1)

O candidato poderá requerer no seguinte endereço eletrôni-
co: rh.assis@unesp.br, no prazo de 03 (três) dias úteis, contados 
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