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I – DAS INSCRIÇÕES
1. - As inscrições deverão ser feitas exclusivamente por 

meio do link https://www.sis.cgu.unicamp.br/solicita/concurso/ 
no período de 30 dias a contar do primeiro dia útil subsequente 
ao da publicação deste edital no Diário Oficial do Estado (DOE), 
até às 23 horas e 59 minutos do último dia do prazo de inscrição.

1.1 - Poderão se inscrever ao concurso graduados em Curso 
Superior, portadores do título de Doutor, conferido pelo menos 
três (3) anos antes da data da inscrição.

1.2. No momento da inscrição deverá ser apresentado, por 
meio do sistema de inscrição:

a. Título de Doutor;
b. - documento de identificação (cédula de identidade, 

título de eleitor, identidade expedida por conselho regional de 
fiscalização profissional, carteira de trabalho, passaporte ou 
identidade funcional expedida por órgão público);

c. - exemplar da tese ou do conjunto da produção científica, 
artística ou humanística do candidato após o seu doutoramento;

d. - exemplar do memorial contendo a formação científica, 
artística, didática e profissional do candidato, e, principalmente, 
suas atividades relacionadas com a disciplina ou conjunto de 
disciplinas em concurso, a saber:

d.1. títulos universitários: relação nominal de títulos univer-
sitários, relacionados com a disciplina ou conjunto de disciplinas 
em concurso, bem como dos diplomas ou outras dignidades 
universitárias e acadêmicas;

d.2. - currículo lattes;
d.3. - narrativa comentada da trajetória acadêmica e profis-

sional, destacando os principais fatos da carreira;
d.4. - relação dos trabalhos publicados com os respectivos 

resumos, no caso de não constarem os DOI no currículo lattes.
1.3 - O sistema emitirá um protocolo de recebimento após 

o encerramento da inscrição do candidato.
1.4 - Os servidores da UNICAMP ficam desobrigados de 

apresentar documentos pessoais que já constem nos sistemas 
da Universidade.

1.5 - A banca do concurso poderá solicitar ao candidato 
informações sobre o memorial descritivo ou solicitar documen-
tação comprobatória.

1.6. - O Memorial poderá ser aditado, instruído ou com-
pletado até a data fixada para o encerramento do prazo para 
inscrições.

1.7. - Recebidas as inscrições e satisfeitas as condições do 
edital, as inscrições, com toda a documentação, serão direcio-
nadas à Unidade para emissão de parecer acerca do aceite das 
inscrições. A Comissão designada terá 15 dias para emitir o 
parecer sobre as inscrições.

1.7.1. O parecer que analisa as inscrições será submetido à 
Congregação da Unidade, que constituirá Comissão Julgadora. 
Os candidatos serão notificados por Edital, com antecedên-
cia mínima de 30 (trinta) dias, a respeito da composição da 
Comissão Julgadora e da fixação do calendário de provas, que 
será publicado no DOE após a aprovação das inscrições pela 
Congregação da Unidade.

1.8. - Indeferido o pedido de inscrição, caberá pedido de 
reconsideração à Congregação da Unidade, até 48 horas após a 
publicação do indeferimento.

1.9. - Mantendo-se o indeferimento pela Congregação da 
Unidade, caberá recurso à Câmara de Ensino, Pesquisa e Exten-
são do Conselho Universitário, até 48 horas após a publicação 
do indeferimento do pedido de reconsideração.

II - DA COMISSÃO JULGADORA DO CONCURSO
2. A Comissão Julgadora do concurso será constituída de 

5 (cinco) membros aprovados pela Congregação da Unidade, 
entre especialistas de renome na disciplina ou conjunto de 
disciplinas em concurso, 2 (dois) dos quais pertencerão ao 
corpo docente da Universidade, escolhidos entre professores 
de nível MS-6 ou MS-5, em exercício na Universidade, e os 3 
(três) restantes escolhidos entre professores dessas categorias 
ou de categorias equivalentes pertencentes a estabelecimentos 
de ensino superior oficial ou profissionais de reconhecida com-
petência na disciplina ou conjunto de disciplinas em concurso, 
pertencentes a instituições técnicas, científicas ou culturais do 
País ou do exterior.

2.1 A Comissão será presidida pelo Professor da Universida-
de de maior categoria ou, quando de igual categoria, pelo mais 
antigo no cargo ou função.

III - DAS PROVAS
3. - O presente concurso constará das seguintes provas:
I. - Prova de Títulos; (Peso 1)
II. - Prova de Arguição da tese ou do conjunto da produção 

científica, artística ou humanística do candidato após o seu 
doutoramento; (Peso 1)

III. - Prova Didática; (Peso 1)
3.1. A Prova de Títulos consistirá na avaliação pela Comis-

são Julgadora, com base no memorial apresentado, dos títulos 
do candidato, emitindo parecer circunstanciado em que se realce 
sua criatividade na ciência, nas artes ou humanidades e suas 
competências como professor e orientador de trabalhos.

3.1.1. - No julgamento de títulos será considerado cada um 
dos itens abaixo, por ordem decrescente de valor:

a. - Atividades acadêmicas e profissionais do candidato 
relacionadas com a área do concurso;

b. - Títulos universitários;
c. - Diplomas de outras dignidades universitárias e aca-

dêmicas e
d. - Outras contribuições.
3.2. A tese a ser defendida pelo candidato deverá basear-

-se em trabalho de pesquisa original. No caso de o candidato 
optar pela apresentação do conjunto de sua produção científica, 
artística ou humanística, realizada após o doutoramento, este 
conjunto de trabalhos será organizado de modo a demonstrar 
a capacidade crítica do candidato, bem como a originalidade 
de suas pesquisas.

3.2.1. A Comissão Julgadora procederá à arguição do can-
didato em relação à tese ou o conjunto da produção científica, 
artística ou humanística do candidato após o seu doutoramento.

3.3. Na prova didática o candidato fará uma exposição 
sobre tema de sua livre escolha, dentre aqueles constantes do 
programa da disciplina ou conjunto de disciplinas ministradas 
na Universidade, publicado no edital, devendo revelar cultura 
aprofundada no assunto.

3.3.1 Compete à Comissão decidir se o tema escolhido pelo 
candidato é pertinente ao programa.

3.3.2. A prova didática terá a duração de 50 a 60 minutos 
e nela o candidato desenvolverá o assunto escolhido, vedada 
a leitura do texto da aula, mas facultando-se o emprego de 
recursos pedagógicos de sua escolha.

3.4. Caso o concurso seja realizado de forma remota, todos 
os atos públicos serão gravados com uso de tecnologia dispo-
nível nas unidades e arquivadas junto à Direção da unidade por 
no mínimo 6 (seis) meses após a homologação dos resultados 
pela CEPE.

3.4.1. A gravação de que trata o ‘caput’ poderá ser dispo-
nibilizada na íntegra ou em partes, mediante solicitação formal 
protocolizada junto à Direção da unidade responsável pelo 
concurso e assinatura de termo de responsabilidade pela guarda 
das informações e proibição de divulgação do todo ou de partes 
de seu conteúdo.

3.4.2. As etapas do concurso que ocorrerem de forma remo-
ta serão suspensas caso ocorra problema técnico que impeça 
a participação adequada de algum examinador ou candidato.

3.4.3. Ocorrendo um problema técnico durante a realização 
de uma etapa, esta deverá ser retomada a partir do estágio em 
que ocorreu o referido problema.

3.4.4. As razões da interrupção deverão estar registradas 
em ata, bem como a decisão da Comissão quanto às condições 
e prazo de retomada, incluindo a necessidade de se postergar o 
calendário inicialmente divulgado.

De segunda a sexta-feira, das 10:00 às 16:30 horas (exceto 
feriados e pontes de feriado)

Fone / Fax: (019) 3565-4372 e 3565-4281 - E-mail: pos-
fzea@usp.br

Observação: durante o período de quarentena decretado em 
função da pandemia de COVID-19 o Serviço de Pós-Graduação 
atenderá apenas sob forma não-presencial (preferencialmente 
por e-mail). - 

 HOSPITAL UNIVERSITÁRIO
 HOSPITAL UNIVERSITÁRIO
EDITAL HU nº 185/2021
CONVOCAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO
O Hospital Universitário da USP, na ordem de classificação 

estabelecida pelo Edital 16/2021 de Resultado Final/Classifi-
cação, e tendo em vista que o candidato DANIEL NOGUEIRA 
VILELA (13º), não compareceu, convoca: SERGIO BORGES DE 
AMORIM (14º) a comparecer no Serviço de Pessoal do Hospital 
Universitário, situado na Av. Prof. Lineu Prestes, 2565 – Cidade 
Universitária – São Paulo – SP, no prazo de 5 dias úteis contados 
a partir do dia útil seguinte ao da publicação do presente Edital, 
para apresentação da documentação comprobatória completa 
discriminada no Edital HU 84/2020 de Abertura de Processo 
Seletivo Simplificado para a Função de MÉDICO TEMPORÁRIO 
RADIOLOGIA, visando a dar andamento à contratação pelo 
regime da CLT, sob pena de ser considerado desistente do 
Processo Seletivo.

 HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA USP
EDITAL HU nº 186/2021
CONVOCAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO
O Hospital Universitário da USP, na ordem de classificação 

estabelecida pelo Edital 47/2021 de Resultado Final/Classifica-
ção, e tendo em vista que as candidatas SUELEN MORAIS SIRIO 
ROCHA (15ª) e LETICIA APARECIDA FERREIRA DE CARVALHO 
(16ª), não compareceram, convoca os candidatos: PEDRO TAVA-
RES DE CAMARGO JUNIOR (17º)e PATRICIA CARDOSO IMPERA-
TRIZ (18ª reclassificada) a comparecerem no Serviço de Pessoal 
do Hospital Universitário, situado na Av. Prof. Lineu Prestes, 
2565 – Cidade Universitária – São Paulo – SP, no prazo de 5 dias 
úteis contados a partir do dia útil seguinte ao da publicação do 
presente Edital, para apresentação da documentação comproba-
tória completa discriminada no Edital HU 28/2021 de Abertura 
de Processo Seletivo Simplificado para a Função de MÉDICO 
TEMPORÁRIO ANESTESIOLOGIA, visando a dar andamento à 
contratação pelo regime da CLT, sob pena de serem considerados 
desistentes do Processo Seletivo.

 COMUNICADO DE ENCERRAMENTO
O Superintendente do Hospital Universitário da USP comu-

nica o encerramento do Processo Seletivo para a função de 
Médico Temporário Clínica Geral, iniciado com a publicação do 
Edital HU 121-2021 de Abertura de Processo Seletivo no Diário 
Oficial do Estado de São Paulo em 24/06/2021, tendo em vista 
que todos os candidatos aprovados foram convocados.

 HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA USP
EDITAL HU nº 187/2021
CONVOCAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO
O Hospital Universitário da USP, na ordem de classifica-

ção estabelecida pelo Edital 156/2021 de Resultado Final/
Classificação e tendo em vista que a candidata DANIELA 
MONIQUE FERREIRA WATARI (5ª), não apresentou a docu-
mentação exigida para sua contratação, convoca o candidato 
ALEXANDRE BORGES DE CASTRO RAY (6º reclassificado) a 
comparecer no Serviço de Pessoal do Hospital Universitário, 
situado na Av. Prof. Lineu Prestes, 2565 – Cidade Universi-
tária – São Paulo – SP, no prazo de 5 dias úteis contados 
a partir do dia útil seguinte ao da publicação do presente 
Edital, para apresentação da documentação comprobatória 
completa discriminada no Edital HU 122/2021 de Abertura 
de Processo Seletivo Simplificado para a Função de MÉDICO 
TEMPORÁRIO TERAPIA INTENSIVA, visando a dar andamento 
à contratação pelo regime da CLT, sob pena de ser considera-
do desistente do Processo Seletivo.

 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

 REITORIA

 DIRETORIA GERAL DE RECURSOS 
HUMANOS
 Fica autorizada a prorrogação da admissão, por 30 (trinta) 

dias, de MARIA FERNANDA ALONSO XAVIER, RG 33289620-1, 
na função/perfil: PROFISSIONAL PARA ASSUNTOS ADMINISTRA-
TIVOS/ Técnico em administração da Carreira de Profissionais de 
Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão – Edital de Abertura de 
Concurso nº 69/2018.

 Fica autorizada a prorrogação da admissão, por 30 (trinta) 
dias, de LETÍCIA BIANCHINI DE BARROS, RG nº48919424-2, na 
função/perfil: ENFERMEIRO/Enfermeiro da Carreira de Profis-
sionais de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão – Edital de 
Abertura de Concurso nº 87/2019.

 Fica autorizada a prorrogação da admissão, por 30 (trinta) 
dias, de FRANCISLAYNE APARECIDA DE SOUZA OLVIVEIRA, RG 
nº MG12509136, na função/perfil: TECNICO ENFERMAGEM/
Técnico de enfermagem da Carreira de Profissionais de Apoio ao 
Ensino, Pesquisa e Extensão – Edital de Abertura de Concurso 
nº 97/2019.

Fica autorizada a prorrogação da admissão, por 30 (trinta) 
dias, de CINTIA LEME DE OLIVEIRA, RG nº 42479262-X, na 
função/perfil: TECNICO ENFERMAGEM/Técnico de enfermagem 
da Carreira de Profissionais de Apoio ao Ensino, Pesquisa e 
Extensão – Edital de Abertura de Concurso nº 97/2019.

 DIVISÃO DE GESTÃO DE PESSOAL
A Diretoria Geral de Recursos Humanos, através da Divisão 

de Gestão de Pessoal, torna pública a desistência de BRUNA 
ELISA REIS PAZ, inscrito sob nº 100235, aprovado em 154º lugar, 
no Concurso Público para a função de PAEPE - Profissional para 
Assuntos Administrativos da Carreira de Profissionais de Apoio 
ao Ensino, Pesquisa e Extensão, do Edital de Abertura 69/2018 - 
junto à UNICAMP, por não atender a convocação publicada em 
17 de Setembro de 2021.

 SECRETARIA GERAL
 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
FACULDADE DE EDUCAÇÃO     
EDITAL
A Direção da Faculdade de Educação torna público o indefe-

rimento da inscrição da candidata Elisabeth Barolli no concurso 
de provas e títulos para obtenção do título de Livre Docente na 
área de Educação em Ciências e Matemática, na disciplina EL 
685 – Conhecimento em Física Escolar II, do Departamento de 
Ensino e Práticas Culturais, da Faculdade de Educação, Edital 
publicado no DOE de 01/07/2021, Seção I, página 277, por 
não atender o contido na Deliberação CONSU-A-060-2020, 
que dispõe sobre as normas de realização de concursos para o 
Título de Livre Docente, conforme Deliberação da Congregação 
nº 220/2021, realizada em 22 de setembro de 2021  (processo 
19-p-18676/2021).

 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
FACULDADE DE EDUCAÇÃO
EDITAL
A Universidade Estadual de Campinas torna pública a 

REABERTURA de inscrições para o concurso de provas e títulos 
para obtenção do Título de Livre Docente na área de Educação 
em Ciências e Matemática, na disciplina EL 685 – Conhecimen-
to em Física Escolar II, do Departamento de Ensino e Práticas 
Culturais, da Faculdade de Educação, da Universidade Estadual 
de Campinas.

• - Profa. Dra. Claudia Lima Verde Leal (e-mail: clvleal@
usp.br)

• - Profa. Dra. Daniele dos Santos Martins (e-mail: daniele@
usp.br)

• - Prof. Dr. Felipe Perecin (e-mail: fperecin@usp.br)
• - Prof. Dr. Fernando Sebastián Baldi Rey (fernandobal-

diuy@gmail.com)
• - Prof. Dr. Flávio Vieira Meirelles (meirellf@usp.br)
• - Prof. Dr. Heidge Fukumasu (e-mail: fukumasu@usp.br)
• - Prof. Dr. José Bento Sterman Ferraz (e-mail: jbferraz@

usp.br)
• - Prof. Dr. Juliano Coelho da Silveira (e-mail: julianoda-

silveira@usp.br)
• - Prof. Dr. Luciano Andrade Silva (e-mail: luciano.vetmed@

usp.br)
• - Prof. Dr. Miguel Henrique de Almeida Santana (apenas 

mestrado) (mhasantana@usp.br)
B) - Saúde animal: agentes patogênicos, prevenção, diag-

nóstico e terapias inovadoras:
• - Prof. Dr. Adriano Bonfim Carregaro (e-mail: carregaro@

usp.br)
• - Prof. Dr. Carlos Eduardo Ambrósio (e-mail: ceambrosio@

usp.br)
• - Profa. Dra. Deise C. A. L. Dellova (e-mail: leite-dellova@

usp.br)
• - Prof. Dr. Edson Roberto da Silva (e-mail: edsilva@usp.br)
• - Prof. Dr. Eduardo Harry Birgel Júnior (e-mail: ehbirgel@

usp.br)
• - Prof. Dra. Renata Gebara S. Dória (e-mail: redoria@

usp.br)
• - Prof. Dr. Ricardo de Francisco Strefezzi (e-mail: rstrefe-

zzi@usp.br)
• - Prof. Dr. Ricardo Luiz Moro de Sousa (e-mail: rlmoros@

usp.br)
• - Prof. Dr. Silvio Henrique de Freitas (e-mail: silviohfrei-

tas@usp.br)
• - Profa. Dra. Vera Letticie de Azevedo Ruiz (e-mail: letti-

cie@usp.br)
SELEÇÃO:
• - Análise do Curriculum Vitae – Peso 4
• - Prova de Arguição do Pré-projeto – Peso 6
A média final mínima para aprovação no processo seletivo 

é 5,0 (cinco).
1. - Como critério de desempate na classificação final, será 

utilizada a nota da arguição do pré-projeto.
PROVAS:
• - Divulgação dos horários para arguição do pré-projeto: 

23/11/2021, até às 17 horas.
Local: Via Internet, no endereço www.usp.br/fzea
• - Prova de arguição dos pré-projetos:
30/11/2021, das 9 às 18 horas, para candidatos de mestrado
Local: Via videoconferência.
01/12/2021, das 9 às 18 horas, para candidatos de douto-

rado e doutorado direto
Local: Via videoconferência.
• - Na avaliação da arguição do pré-projeto de pesquisa 

serão avaliados adequação do tema do projeto às linhas de 
pesquisa do programa, revisão da literatura, objetivos e hipó-
teses da proposta, metodologia, exequibilidade e relevância da 
contribuição pretendida. Será também avaliada a capacidade 
do candidato de sintetizar a proposta e responder às arguições 
dos examinadores.

DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DO PROCESSO DE SELEÇÃO: 
17 de dezembro de 2021.

Local: Via Internet, no endereço www.usp.br/fzea
Após divulgação do resultado final, o prazo para interposi-

ção de recursos será de 3 dias úteis (de 20 a 22 de dezembro de 
2021). Eventuais recursos deverão ser encaminhados via digital 
para o e-mail ppgbio@usp.br, com cópia para posfzea@usp.br. A 
mensagem eletrônica (e-mail) deverá conter:

• - No assunto: “Recurso Processo Seletivo PPGBIO 02/2021 
\<nome do candidato\>”

• - Um documento em formato .pdf contendo toda a docu-
mentação referente ao recurso.

ADMISSÃO:
1. - Os candidatos serão admitidos nos Cursos de Mestrado 

e Doutorado/Doutorado Direto desde que tenham obtido média 
final ponderada maior ou igual a 5,0 (cinco), respeitado o 
número máximo de vagas de Mestrado e Doutorado e atendam 
ao disposto nos itens 2 e 3, abaixo.

2. - Para matrícula, o candidato ao título de mestre ou dou-
tor deverá escolher um orientador listado neste edital, mediante 
a anuência/aquiescência deste. Caso esse orientador não esteja 
disponível para orientação, caberá ao candidato procurar um 
outro docente da lista que concorde em ser seu orientador.

3. - A matrícula fica condicionada à entrega da documenta-
ção necessária (disponível em: Microsoft Word - 2016-Informa-
coes-matricula-alunos-ingressantes-BA.doc (usp.br)), incluindo 
o formulário de requerimento de primeira matrícula (disponível 
em: Biociência Animal – Matrícula de Alunos Ingressantes | 
FZEA-USP) assinado pelo aluno e pelo orientador escolhido.

4. - Excepcionalmente, os candidatos ao título de mestre 
ou doutor poderão ser matriculados sob orientação acadêmica, 
considerando-se a viabilidade do projeto apresentado, a previsi-
bilidade de orientação pelo orientador sugerido e a anuência da 
Coordenação do Programa de Pós-Graduação.

5. - Havendo maior disponibilidade de vagas do que indi-
cado neste edital, um número maior de candidatos poderá ser 
convocado, na ordem de classificação.

OBSERVAÇÕES:
1. - A aprovação no processo seletivo não garante a bolsa 

institucional de estudo para os candidatos.
2. - Os prazos e horários citados neste Edital são improrro-

gáveis e a perda de qualquer um deles implica na desclassifica-
ção do candidato.

PERÍODO DE MATRÍCULA:
Matrículas de 26/01/2022 a 30/06/2022.
Para efetuar a matrícula, os candidatos aprovados no pro-

cesso seletivo deverão apresentar:
(1) Certificado de Conclusão de Graduação para matrícula 

em Mestrado ou Doutorado Direto, e do Certificado de Conclu-
são de Graduação e Mestrado para matrícula em Doutorado.

(2) Certificado de Proficiência em língua inglesa correspon-
dente ao nível do curso (Mestrado ou Doutorado/Doutorado 
Direto), conforme segue:

Para o Mestrado:
I – Certificado emitido pela Escola de Línguas CCAA (Rua 

José Bonifácio, 1020, 13631-062 - Pirassununga, SP – Tel. (19) 
3561-3090 / 3562-1422), validade de cinco (5) anos;

II - Test of English as a Foreing Language (TOEFL), iBT 60 
pontos, ITP 400 pontos, validade de cinco (5) anos;

III - International English Language Testing System (IELTS), 
4,0 pontos, validade de cinco (5) anos;

IV - Test of English for Academic and Professional Purposes 
(TEAP), pontuação mínima 50 pontos, validade de cinco (5) anos.

Para o Doutorado ou Doutorado Direto:
I – Certificado emitido pela Escola de Línguas CCAA (Rua 

José Bonifácio, 1020, 13631-062 - Pirassununga, SP – Tel. (19) 
3561-3090 / 3562-1422), validade de cinco (5) anos;

II - Test of English as a Foreing Language (TOEFL), iBT 70 
pontos, ITP 400 pontos, validade de cinco (5) anos;

III - International English Language Testing System (IELTS), 
4,0 pontos, validade de cinco (5) anos;

IV - Writing for Academic and Professional Purposes (WAP), 
pontuação mínima 50 pontos, validade de cinco (5) anos.

Obs.: O candidato estrangeiro deverá realizar prova de pro-
ficiência em inglês, desde que o inglês não seja a língua oficial 
do seu país de origem.

LOCAL E HORÁRIO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO EM 
GERAL:

Serviço de Pós-Graduação da FZEA/USP
Av. Duque de Caxias Norte, 225, 13635-900 – Pirassununga, SP

- Profa. Dra. Silvia Regina Ricci Lucas – Prova Didática: 8,5 
(oito e cinco); Julgamento do Memorial com Prova Pública de 
Arguição: 8,0 (oito) e Média Ponderada: 8,3 (oito e três).

São Paulo, 27 de setembro de 2021.
Isabela Furegatti Corrêa
Assistente Técnica Acadêmica
Por delegação de competência portaria FMVZ nº 32/2021

 FACULDADE DE SAÚDE PÚBLICA
 UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
FACULDADE DE SAÚDE PÚBLICA
Edital 027/2021
CONCURSO PARA OBTENÇÃO DE TÍTULO DE LIVRE-DOCÊN-

CIA DO DEPARTAMENTO DE NUTRIÇÃO A QUE SE REFERE O 
EDITAL 017/2021, PUBLICADO NO D.O. DE 03/07/2021

APROVAÇÃO DE INSCRIÇÃO E INDICAÇÃO DE COMISSÃO 
JULGADORA, BEM COMO DA PRESIDÊNCIA DA BANCA.

A Congregação da Faculdade de Saúde Pública em sua 
7ª/2021 Sessão, realizada em 23.07.2021, aprovou a inscrição da 
candidata Fernanda Baeza Scagliusi, na especialidade “Alimen-
tação, Ambiente e Sociedade”, bem como a Comissão Julgadora 
que ficou assim constituída:

Membros titulares externos: Profa. Livre-Docente Rosa 
Wanda Diez Garcia, Departamento de Clínica Médica, Faculdade 
de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, 
Ribeirão Preto-SP; Profa. Livre-Docente Marcia Thereza Couto 
Falcão, Departamento de Medicina Preventiva, Faculdade de 
Medicina, Universidade de São Paulo, São Paulo-SP; Profa. Livre-
-Docente Yara Maria de Carvalho, Departamento de Pedagogia 
do Movimento do Corpo Humano, Escola de Educação Física e 
Esporte, Universidade de São Paulo, São Paulo-SP; Profa. Livre-
-Docente Sylvia Helena Souza da Silva Batista, Departamento 
de Saúde, Educação e Sociedade, Universidade Federal de São 
Paulo, Santos-SP.

Membros titulares da FSP: Profa. Livre-Docente Betzabeth 
Slater Villar, Departamento de Nutrição, Faculdade de Saúde 
Pública, Universidade de São Paulo, São Paulo-SP.

Suplentes externos: Profa. Titular Maria Eunice de Souza 
Maciel, Departamento de Antropologia, Instituto de Filosofia e 
Ciências Humanas, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 
Porto AlegreRS; Profa. Livre-Docente Célia Maria Sivalli Campos, 
Departamento de Enfermagem em Saúde Coletiva, Escola de 
Enfermagem, Universidade de São Paulo, São Paulo-SP; Profa. 
Livre-Docente Henriette Tognetti Penha Morato, Departamento 
de Psicologia da Aprendizagem do Desenvolvimento da Perso-
nalidade, Instituto de Psicologia, Universidade de São Paulo, 
São Paulo-SP.

Suplentes da FSP: Prof. Titular Marco Akerman, Departa-
mento de Política, Gestão e Saúde, Faculdade de Saúde Pública, 
Universidade de São Paulo, São Paulo-SP; Prof. Livre-Docente 
Leandro Luiz Giatti, Departamento de Saúde Ambiental, Facul-
dade de Saúde Pública, Universidade de São Paulo, São Paulo-SP.

A Presidência da Comissão Julgadora será exercida pela 
Professora Betzabeth Slater Villar.

 FACULDADE DE ZOOTECNIA E 
ENGENHARIA DE ALIMENTOS
 EDITAL CPG/FZEA 07/2021
PROCESSO DE SELEÇÃO DE CANDIDATOS PARA OS CUR-

SOS DE
MESTRADO (ME), DOUTORADO (DO) E DOUTORADO DIRE-

TO (DD) EM
BIOCIÊNCIA ANIMAL
PERÍODO DE INSCRIÇÃO: 18/10/2021 a 19/11/2021
NÚMERO MÁXIMO DE VAGAS PARA INGRESSO NO 1˚ 

SEMESTRE DE 2022:
• - Curso de Mestrado: 10
• - Curso de Doutorado: 10
REQUISITOS:
Poderão inscrever-se os profissionais de nível superior e 

acadêmicos com previsão de conclusão de curso superior até o 
limite do período da matrícula, desde que concluam seus cursos 
até o período de matrícula (vide período). O interessado deverá 
realizar sua inscrição por via eletrônica mediante envio dos 
seguintes documentos:

Documentos – lista A
 - Cédula de identidade (não será aceita cédula de identi-

dade de Conselhos e nem CNH);
 - RNE (para os candidatos estrangeiros residentes no país);
 - Passaporte (para os candidatos estrangeiros não resi-

dentes);
 - CPF;
 - Título de eleitor;
 - Certidão de nascimento ou de casamento;
 - Prova de quitação com o Serviço Militar (para candidatos 

do sexo masculino).
Os estrangeiros residentes no País não precisam apresentar 

os documentos de quitação com o serviço militar e o título de 
eleitor.

 - Uma foto 3x4 recente;
 - Cópia do comprovante do depósito da taxa de inscrição, 

no valor de R$ 120,00. O pagamento da taxa de inscrição deverá 
ser feito no Banco do Brasil, banco no 001, agência 6551-X, 
conta corrente 130.103-9.

Adicionalmente, o candidato deverá enviar:
Documentos – lista B
 - Pré-projeto de pesquisa com até cinco páginas (capa e 

referências bibliográficas não devem ser consideradas dentro do 
limite de 5 páginas).

Documentos – lista C
 - Formulário próprio de inscrição devidamente preenchido 

e assinado.
 - Curriculum Vitae circunstanciado, em formulário próprio, 

acompanhado de cópias dos documentos comprobatórios, os 
quais devem ser apresentados na mesma sequência/ordem dos 
respectivos itens elencados no Curriculum Vitae. Atividades rela-
tadas e não comprovadas não serão consideradas na pontuação 
do Curriculum Vitae. Para inscrição o candidato deverá obter 
pontuação mínima (Anexo I) correspondente ao curso selecio-
nado (Mestrado, Doutorado e Doutorado Direto). A pontuação 
será conferida pela Comissão Coordenadora do Programa em 
Biociência Animal para deferimento da inscrição;

 - Anexo I preenchido;
 - Histórico escolar da graduação, contendo aprovações e 

reprovações e média ponderada;
 - Histórico escolar do Mestrado, para candidatos ao DO, 

contendo aprovações e reprovações.
A inscrição será feita, exclusivamente, por via digital. Para 

tal, o candidato deverá enviar a documentação completa para 
o e-mail ppgbio@usp.br, com cópia para posfzea@usp.br. A 
mensagem eletrônica (e-mail) deverá conter:

• - No assunto: “Inscrição Processo Seletivo PPGBIO 
02/2021 \<nome do candidato\>”

• - Três arquivos anexos, sendo:
o - Um único arquivo, em .pdf, contendo todos os docu-

mentos da lista A;
o - Um único arquivo, em .pdf, contendo o pré-projeto de 

pesquisa (lista B);
o - Um único arquivo, em .pdf, contendo todos os docu-

mentos da lista C.
Serão aceitas inscrições que forem enviadas para os e-mails 

informados acima até às 17:00h do dia 19/11/2021.
Não serão aceitas inscrições que chegarem fora do prazo.
Não serão aceitas inscrições com documentação incom-

pleta.
Não haverá devolução do valor da taxa de inscrição, inde-

pendentemente do motivo alegado.
RELAÇÃO DAS LINHAS DE PESQUISA E ORIENTADORES DO 

PROGRAMA COM DISPONIBILIDADE DE ORIENTAÇÃO NESTE 
PROCESSO SELETIVO

A) - Genética, Reprodução e Biotecnologia Animal:
• - Profa. Dra. Aline Silva Mello Cesar (apenas mestrado) 

(alinecesar@usp.br)

gisele22
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determinado, em caráter emergencial, para atender excepcional 
interesse público, no período relativo ao 2º semestre letivo de 
2021, em 12 horas semanais de trabalho, sob o regime jurídico 
da CLT e legislação complementar, na área de Ciências Agrárias, 
subárea de conhecimento Administração e na disciplina Gestão 
da Empresa Rural, junto ao Departamento de Economia, Admi-
nistração e Educação, conforme segue:

RG – ITENS NÃO ATENDIDOS DO EDITAL 125/2021-FCAV 
- MOTIVO

40.749.652-X - 4.1 - por não apresentar os documentos 
escritos nos itens 4.1.1 a 4.1.5 em formato PDF (Portable Docu-
ment Format), via endereço eletrônico: rh.fcav@unesp.br, até o 
último dia do prazo para inscrição;

42.020.139-7 - 4.1.1 e 4.1.4 - não enviando o formulário de 
inscrição devidamente preenchido e assinado e não enviando o 
comprovante de recolhimento da taxa de inscrição.

O candidato poderá requerer no seguinte e-mail: rh.fcav@
unesp.br, no prazo de 03 (três) dias úteis, contados da data 
desta publicação, reconsideração quanto ao indeferimento de 
sua inscrição, que será apreciada pela Congregação da Unidade 
Universitária, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, conta-
dos a partir do prazo final de recurso.

Proc. 1233/2021-FCAV. 
EDITAL 138/2021-FCAV - INDEFERIMENTO DE INSCRIÇÃO
A Diretora Técnica Substituta da Divisão Técnica Administra-

tiva da Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias do Câmpus 
de Jaboticabal - UNESP, torna público, conforme deliberação da 
Comissão Examinadora de 27/09/2021, o INDEFERIMENTO das 
inscrições dos candidatos ao concurso público de Provas e Títu-
los para contratação de 01 PROFESSOR SUBSTITUTO, por prazo 
determinado, em caráter emergencial, para atender excepcional 
interesse público, no período relativo ao 2º semestre letivo de 
2021, em 12 horas semanais de trabalho, sob o regime jurídico 
da CLT e legislação complementar, na área de Educação, subárea 
de conhecimento Ensino de Ciências e no conjunto de disciplinas 
Didática Geral, Tópicos do Ensino de Ciências e Biologia, Edu-
cação Ambiental Escolar, junto ao Departamento de Economia, 
Administração e Educação, conforme segue:

RG – ITENS NÃO ATENDIDOS DO EDITAL 127/2021-FCAV 
- MOTIVO

46.909.668-8 - 4.1 - por não apresentar os documentos 
escritos nos itens 4.1.1 a 4.1.5 em formato PDF (Portable Docu-
ment Format), via endereço eletrônico: rh.fcav@unesp.br, até o 
último dia do prazo para inscrição;

23735622003 - MA - 4.1 - por não apresentar os documen-
tos escritos nos itens 4.1.1 a 4.1.5 em formato PDF (Portable 
Document Format), via endereço eletrônico: rh.fcav@unesp.br, 
até o último dia do prazo para inscrição;

34.688.789-6 - 4.1.1 - não enviando o formulário de inscri-
ção devidamente preenchido e assinado;

41.671.913-2 - 4.1.5 - não enviando Curriculum Lattes 
documentado das atividades realizadas, em 02 vias, sendo uma 
delas devidamente documentada.

O candidato poderá requerer no seguinte e-mail: rh.fcav@
unesp.br, no prazo de 03 (três) dias úteis, contados da data 
desta publicação, reconsideração quanto ao indeferimento de 
sua inscrição, que será apreciada pela Congregação da Unidade 
Universitária, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, conta-
dos a partir do prazo final de recurso.

Proc. 1235/2021-FCAV.

 FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO 
MÉDICO-HOSPITALAR

 CONVOCAÇÃO
A Fundação para o Desenvolvimento Médico e Hospitalar 

convoca o (a) candidato (a), CIRLENE DA SILVA VERNINI, por-
tador (a) do CPF: 290.693.848-33 classificado (a) em 1º lugar 
no processo seletivo de pessoal, realizado por essa fundação 
na função de TECNICO DE ENFERMAGEM - LUCY MONTORO 
– 054/2021, para comparecer no prazo de 3 (três) dias úteis, 
a contar da data de publicação desta, no setor de Recursos 
Humanos da Fundação.

O não cumprimento no referido prazo implicará na perda 
de seus direitos, sendo convocado o candidato posterior para 
assumir referida vaga.

Atenciosamente,
Valquíria Aparecida Bazzo da Cunha
Gerente de Recursos Humanos
FAMESP
 CONVOCAÇÃO
A Fundação para o Desenvolvimento Médico e Hospitalar 

convoca o (a) candidato (a), ELIANA SIMPRICIO BEZERRA, por-
tador (a) do CPF: 345.956.288-97 classificado (a) em 14º lugar 
no processo seletivo de pessoal, realizado por essa fundação 
na função de TECNICO DE ENFERMAGEM – 771/2021, para 
comparecer no prazo de 3 (três) dias úteis, a contar da data de 
publicação desta, no setor de Recursos Humanos da Fundação.

O não cumprimento no referido prazo implicará na perda 
de seus direitos, sendo convocado o candidato posterior para 
assumir referida vaga.

Atenciosamente,
Valquíria Aparecida Bazzo da Cunha
Gerente de Recursos Humanos
FAMESP

 BEC - Bolsa Eletrônica 
de Compras
 SECRETARIA DE LOGÍSTICA E 
TRANSPORTES

 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

 Comunicado
Divulgação o pagamento que será realizado no dia 

23/10/2021, de acordo com o disposto no artigo 5° da Lei nº 
8.666/93, no inciso XIII do artigo 10 do Regulamento do Sistema 
BEC/SP, c.c. o parágrafo único do artigo 1° do Decreto n° 45.695, 
de 05 de março de 2001.

Comunicado BEC 001/2003.
DIA – 23/10/2021

UG LIQUIDANTE  PD  VALOR

162110  2021PD000052  R$ 1.732,50

 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
 BEC – BOLSA ELETRÔNICA DE COMPRAS
Divulgação dos pagamentos que serão realizados no pri-

meiro dia útil subsequente a esta publicação, de acordo com o 
disposto no artigo 5º da Lei nº 8.666/93, no inciso XIII do artigo 
10 do Regulamento do Sistema BEC/SP, c.c. o parágrafo único do 
artigo 1º do Decreto nº 45.695,de 5 de março de 2001.

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

UG LIQUIDANTE Nº. DA PD  VALOR R$

400032 2021PD00284  294,50
400032 2021PD00285  159,70
400032 2021PD00286  562,50
400102 2021PD01262  27.300,00
400102 2021PD01368  16.728,00
TOTAL GERAL DE PDS VENCIMENTO 29/09/2021........... R$ 45.045,00

Não sendo impugnada, ou não sendo acolhida a impugna-
ção, fica mantida a Comissão Examinadora, com a composição 
supracitada, para a prática dos atos que lhe couber, passando a 
correr o prazo estabelecido no item 6.1 do Edital acima citado.

Processo nº 777/2020-IBB
Botucatu, 24 de setembro de 2.021

 CAMPUS DE ILHA SOLTEIRA
 Faculdade de Engenharia
 CÂMPUS DE ILHA SOLTEIRA
FACULDADE DE ENGENHARIA
Despacho do Diretor de 27-09-2021
HOMOLOGANDO, “ad referendum” da Congregação, o 

resultado e classificação do concurso público de títulos e provas 
para contratação de 1 (um) Professor Substituto, por prazo 
determinado, em caráter emergencial, para atender excepcional 
interesse público, no período relativo ao 2º semestre letivo de 
2021, e pelo prazo máximo de 5 (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 Veterinária ou Biologia Geral e no conjunto de 
disciplinas: “Bovinocultura de Leite” e “Melhoramento Animal 
Aplicado”, junto ao Departamento de Biologia e Zootecnia da 
Faculdade de Engenharia da UNESP - Câmpus de Ilha Solteira. 
O resultado e classificação foi publicado no DOE de 17-09-2021, 
pág. 434 - Edital 123/2021-STDARH.(Desp. GD nº 113-2021).

(Proc. 664-2021-CISA).
EDITAL 126/2021-STDARH - CONVOCAÇÃO
O Diretor da Divisão Técnica Administrativa da Faculdade 

de Engenharia do Campus de Ilha Solteira CONVOCA a candi-
data abaixo, aprovada em concurso público de Provas e Títulos, 
para contratação de 1 (um) Professor Substituto, por prazo 
determinado, em caráter emergencial, para atender excepcional 
interesse público, para o 2º semestre do ano letivo de 2021 e 
pelo prazo máximo de 5 (cinco) meses, em 12 horas semanais 
de trabalho, sob o regime jurídico da CLT e legislação comple-
mentar, na área: Ciências Agrárias ou Biológicas, subárea de 
conhecimento: Agronomia ou Zootecnia ou Medicina Veterinária 
ou Biologia Geral e no conjunto de disciplinas: “Bovinocultura 
de Leite” e “Melhoramento Animal Aplicado”, junto ao Depar-
tamento de Biologia e Zootecnia da Faculdade de Engenharia 
da UNESP - Campus de Ilha Solteira - para comparecer no prazo 
de 5 dias úteis, contados da data da publicação deste Edital na 
Seção Técnica de Desenvolvimento e Administração de Recursos 
Humanos desta Faculdade - Av. Brasil, 56 - Centro, em Ilha 
Solteira - SP, para anuência à contratação e apresentação dos 
documentos comprobatórios das condições exigidas no Edital 
112/2021-STDARH - Abertura de Inscrições, munido de:

1. Curriculum Lattes atualizado;
2. Cópia e original do RG;
3. Cópia e original do CPF, bem como comprovante de 

regularidade;
4. Cópia e original do Comprovante de estar em dia com as 

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

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

casado(a), Certidão de Casamento;
7. Cópia e original do Cartão do PIS/PASEP;
8. Cópia 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. 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 sua habilitação no Concurso. (Proc. 
664-2021-CISA)

CLASSIFICAÇÃO – NOME – RG
1º – CÁSSIA MARIA DE PAULA GARCIA – 001.355.656-

SSP/MS.
 CAMPUS DE ILHA SOLTEIRA
FACULDADE DE ENGENHARIA
EDITAL 126/2021-STDARH - CONVOCAÇÃO
O Diretor da Divisão Técnica Administrativa da Faculda-

de de Engenharia do Câmpus de Ilha Solteira CONVOCA a 
candidata abaixo, aprovada em concurso público de Provas 
e Títulos, para contratação de 1 (um) Professor Substituto, 
por prazo determinado, em caráter emergencial, para atender 
excepcional interesse público, para o 2º semestre do ano letivo 
de 2021 e pelo prazo máximo de 5 (cinco) meses, em 12 horas 
semanais de trabalho, sob o regime jurídico da CLT e legislação 
complementar, na área: Ciências Agrárias ou Biológicas, subá-
rea de conhecimento: Agronomia ou Zootecnia ou Medicina 
Veterinária ou Biologia Geral e no conjunto de disciplinas: 
“Bovinocultura de Leite” e “Melhoramento Animal Aplicado”, 
junto ao Departamento de Biologia e Zootecnia da Faculdade 
de Engenharia da UNESP - Câmpus de Ilha Solteira - para 
comparecer no prazo de 5 dias úteis, contados da data da 
publicação deste Edital na Seção Técnica de Desenvolvimento 
e Administração de Recursos Humanos desta Faculdade - Av. 
Brasil, 56 - Centro, em Ilha Solteira-SP, para anuência à con-
tratação e apresentação dos documentos comprobatórios das 
condições exigidas no Edital 112/2021-STDARH - Abertura de 
Inscrições, munido de:

1. Curriculum Lattes atualizado;
2. Cópia e original do RG;
3. Cópia e original do CPF, bem como comprovante de 

regularidade;
4. Cópia e original do Comprovante de estar em dia com as 

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

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

casado(a), Certidão de Casamento;
7. Cópia e original do Cartão do PIS/PASEP;
8. Cópia 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. 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 sua habilitação no Concurso. (Proc. 
664-2021-CISA)

CLASSIFICAÇÃO – NOME – RG
1º – CÁSSIA MARIA DE PAULA GARCIA – 001.355.656-

SSP/MS. 

 CAMPUS DE JABOTICABAL
 Faculdade de Ciências Agrárias e 
Veterinárias
  EDITAL 137/2021-FCAV - INDEFERIMENTO DE INSCRIÇÃO
A Diretora Técnica Substituta da Divisão Técnica Administra-

tiva da Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias do Câmpus 
de Jaboticabal - UNESP, torna público, conforme deliberação da 
Comissão Examinadora de 27/09/2021, o INDEFERIMENTO das 
inscrições dos candidatos ao concurso público de Provas e Títu-
los para contratação de 01 PROFESSOR SUBSTITUTO, por prazo 

Tecnologias e Produção de Subjetividade no Contemporâneo", 
"Fundamentos da Ética", "Ênfase 3: Estágio Específico Obri-
gatório I - Educação da Infância e Psicologia Histórico-cultural: 
Problematização e Intervenção" e "Teorias Interacionistas e 
Sócio-históricas I", objeto do Edital nº 132/2021-FCL/CAs, con-
forme Edital de Divulgação de Resultado nº 141/2021- FCL/CAs.

 CAMPUS DE BAURU
 Faculdade de Arquitetura, Artes, 
Comunicação e Design
 Faculdade de Arquitetura, Artes, Comunicação e Design
Edital nº 73/2021 – STDARH/FAAC – RESULTADO E CLAS-

SIFICAÇÃO
A Diretora da Faculdade de Arquitetura, Artes, Comunicação 

e Design do Câmpus de Bauru, nos termos do Despacho n° 
76/2021 - D. FAAC no uso de suas atribuições, TORNA PÚBLICO 
o resultado e classificação final do Concurso Público de Provas 
e Títulos contratação de 01(um) PROFESSOR SUBSTITUTO, 
por prazo determinado, em caráter emergencial, para atender 
excepcional interesse público, no ano letivo de 2021 e pelo prazo 
de 5 (cinco) meses, em 12 horas semanais de trabalho, sob o 
regime jurídico da CLT e legislação complementar, na área de 
Arquitetura e Urbanismo, subárea de conhecimento Projeto em 
Arquitetura e Urbanismo e na disciplina/conjunto de disciplinas: 
Arquitetura VIII - Projeto Executivo e Laboratório de Arquitetura 
Urbanismo e Paisagismo IV: Equipamentos Coletivos de Média 
Complexidade, junto ao Departamento de Arquitetura, Urbanis-
mo e Paisagismo, objeto do Edital de Abertura de Inscrições nº 
061/2021 – STDARH/FAAC, realizado nos dias 22 e 23/09/2021, 
na seguinte conformidade:

CANDIDATA APROVADA / RG
MAYRA SIMONE DOS SANTOS/30529622X-SP
Examinador – Prova de Títulos (peso 1) / Prova Didática 

(peso 2) / Média
Examinador 1 – 9,25 / 6,00 (12,00) / 7,08
Examinador 2 – 9,25 / 6,50 (13,00) / 7,42
Examinador 3 – 9,25 / 6,50 (13,00) / 7,42
MÉDIA FINAL / CLASSIFICAÇÃO: 7,31 / 1º lugar
CANDIDATA NÃO APROVADA / RG / MÉDIA FINAL
P2021-1569-342L4F33N /463213774-SP/ 6,67
Examinador – Prova de Títulos (peso 1) / Prova Didática 

(peso 2) / Média
Examinador 1 – 7,00 / 6,50 (13,00) / 6,67
Examinador 2 – 7,00 / 6,50 (13,00) / 6,67
Examinador 3 – 7,00 / 6,50 (13,00) / 6,67
AUSENTE/RG
P2021-1569-DR08AAUA4/243564260-SP
Caberá recurso à Congregação da Unidade, no prazo de 05 

(cinco) dias úteis, contados a partir da data de publicação deste 
Edital em DOE, através do e-mail: concursos.faac@unesp.br. 
(Proc. 296/21 – FAAC/C.Bauru)

 Faculdade de Arquitetura, Artes, Comunicação e Design
Edital nº 74/2021 – STDARH/FAAC – RESULTADO E CLAS-

SIFICAÇÃO
A Diretora da Faculdade de Arquitetura, Artes, Comunicação 

e Design do Câmpus de Bauru, nos termos do Despacho n° 
77/2021 - D. FAAC no uso de suas atribuições, TORNA PÚBLICO 
o resultado e classificação final do Concurso Público de Provas 
e Títulos contratação de 01(um) PROFESSOR SUBSTITUTO, 
por prazo determinado, em caráter emergencial, para atender 
excepcional interesse público, no ano letivo de 2021 e pelo 
prazo de 5 (cinco) meses, em 12 horas semanais de trabalho, 
sob o regime jurídico da CLT e legislação complementar, na 
área de Arquitetura e Urbanismo, subárea de conhecimento 
Projeto em Arquitetura e Urbanismo e na disciplina/conjunto de 
disciplinas: “Planejamento Urbano e Regional - II, Laboratório 
de Arquitetura, Urbanismo e Paisagismo VIII - Projeto Físico 
Territorial, junto ao Departamento de Arquitetura, Urbanismo 
e Paisagismo, objeto do Edital de Abertura de Inscrições nº 
062/2021 – STDARH/FAAC, realizado nos dias 23 e 24/09/2021, 
na seguinte conformidade:

CANDIDATAS APROVADAS / RG
ELLEN BEATRIZ SANTOS FONSECA DE CASTRO /341960949-

SP
Examinador – Prova de Títulos (peso 1) / Prova Didática 

(peso 2) / Média
Examinador 1 – 5,50 / 8,50 (17,00) / 7,50
Examinador 2 – 5,50 / 8,50 (17,00) / 7,50
Examinador 3 – 5,50 / 8,50 (17,00) / 7,50
MÉDIA FINAL / CLASSIFICAÇÃO: 7,50 / 2º lugar
GEISE BRIZOTTI PASQUOTTO/348858085-SP
Examinador – Prova de Títulos (peso 1) / Prova Didática 

(peso 2) / Média
Examinador 1 – 9,00 / 9,50 (19,00) / 9,33
Examinador 2 – 9,00 / 9,00 (18,00) / 9,00
Examinador 3 – 9,00 / 9,00 (18,00) / 9,00
MÉDIA FINAL / CLASSIFICAÇÃO: 9,11 / 1º lugar
AUSENTES/RG
P2021-1570-TAA178R7L/212663843-RJ
P2021-1570-33N962LD6/595117430-SP
Caberá recurso à Congregação da Unidade, no prazo de 05 

(cinco) dias úteis, contados a partir da data de publicação deste 
Edital em DOE, através do e-mail: concursos.faac@unesp.br. 
(Proc. 297/21 – FAAC/C.Bauru)

 CAMPUS DE BOTUCATU
 Faculdade de Medicina 
FACULDADE DE MEDICINA
Edital nº 384/2021-STDARH/FM
Convocando o(a) candidato(a) abaixo, habilitado(a) em 

concurso público, para provimento, mediante contratação de 
Assistente de Suporte Acadêmico I, para encaminhar no prazo 
de 5 (cinco) dias úteis, contados da publicação deste Edital, à 
Seção Técnica de Desenvolvimento e Administração de Recursos 
Humanos da Faculdade de Medicina, os documentos necessários 
para fins de contratação, de acordo com as condições exigidas 
no Edital de Abertura de Inscrições, do CONCURSO PÚBLICO Nº 
16/2015 – PRAd – UNIFICADO

O não comparecimento do candidato ou não envio dos 
documentos no prazo estabelecido, bem como a recusa à 
contratação, ou consultado e contratado deixar de entrar em 
exercício terá exaurido os direitos decorrentes da habilitação 
em concurso público.

Classificação - Nome - RG
7º – SUSAN AKI KITAI – 44.040.902-0
 Instituto de Biociências
 EDITAL Nº 90/2021-STDARH-IBB
O DIRETOR DO INSTITUTO DE BIOCIÊNCIAS DO CÂMPUS DE 

BOTUCATU, DIVULGA a composição da Comissão Examinadora 
para o Concurso de Provas e Títulos para contratação de 01 PRO-
FESSOR SUBSTITUTO, referente ao Edital nº 83/2021-STDARH-
-IBB, no conjunto de disciplinas: “Física, Física” junto ao Depar-
tamento de Biofísica e Farmacologia do Instituto de Biociências 
do Câmpus de Botucatu.

COMISSÃO EXAMINADORA
Membros Titulares:
- Prof. Tit. Marcos Roberto de Mattos Fontes
- Prof. Dr. Paulo Roberto Rodrigues Ramos
- Prof. Dr. Mário de Oliveira Neto
Membros suplentes:
- Prof. Assoc. José Luiz Rybarczyk Filho
- Prof. Assoc. Joel Mesa Hormaza
- Prof. Assoc. Ney Lemke
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 Universitária, 
impugnação ao nome de um ou mais membros, titulares ou 
suplentes, exclusivamente para apontar, de forma fundamenta-
da, a existência de causa de impedimento.

IV - DO JULGAMENTO DAS PROVAS
4. - Cada examinador atribuirá notas de 0 (zero) a 10 (dez) 

a cada uma das provas.
4.1. - A nota final de cada examinador será a média das 

notas por ele atribuídas às provas.
4.2. - Os candidatos que alcançarem, de 3 (três) ou mais 

examinadores, a média mínima 7,0 (sete), serão julgados habili-
tados à Livre-Docência.

4.3. Os membros da Comissão Julgadora emitirão o julga-
mento no mesmo dia da realização de cada prova mencionada 
no item III deste edital.

4.4. A Comissão Julgadora, terminadas as provas, emitirá 
um parecer circunstanciado, único e conclusivo, sobre o resul-
tado do concurso que será submetido à aprovação da Congre-
gação da Unidade.

4.5. Caso o concurso seja realizado de forma remota, o 
parecer emitido pela Comissão Julgadora poderá ser assinado 
de forma eletrônica (e-mail) ou mediante assinatura digital, 
devendo todos os documentos pertinentes ao concurso serem 
anexados aos autos correspondentes.

4.6. O parecer da Comissão Julgadora só poderá ser 
rejeitado pela Congregação, por erro formal de procedimento, 
mediante o voto da maioria absoluta dos membros.

4.7. A ciência da tabela de notas e da ata pelos candidatos 
será realizada de forma eletrônica, por meio de usuário e senha 
gerada especificamente para essa finalidade.

4.8. Todas as ocorrências observadas durante o concurso 
deverão ser registradas em ata elaborada pela Comissão 
Julgadora.

4.9. O resultado final do concurso para Livre-Docente, 
devidamente aprovado pela Congregação da Faculdade de 
Educação, será submetido à homologação da Câmara de Ensino, 
Pesquisa e Extensão, com posterior publicação no D.O.E.

V - DO RECURSO
5. Do julgamento do concurso caberá recurso, exclusiva-

mente de nulidade, à Câmara de Ensino, Pesquisa e Extensão.
VI – DA LEGISLAÇÃO
6. O presente concurso obedecerá às disposições conti-

das na Deliberação CONSU-A-60/2020 e Deliberação CONSU-
-A-31-2011 que estabelece o perfil de Professor Associado I 
(MS-5.1) da Faculdade de Educação.

 UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA

 UNIDADES UNIVERSITÁRIAS

 CAMPUS DE ASSIS
 Faculdade de Ciências e Letras de Assis
 CÂMPUS DE ASSIS
FACULDADE DE CIÊNCIAS E LETRAS
EDITAL Nº 146/2021-FCL/CAs.
CONVOCAÇÃO
O Diretor da Divisão Técnica Administrativa da Facul-

dade de Ciências e Letras do Câmpus de Assis CONVOCA o 
candidato abaixo relacionado, aprovado no Concurso Público 
para contratação emergencial de Professor Substituto, sob o 
regime jurídico da CLT e legislação complementar, junto ao 
Departamento de Psicologia Social da Faculdade de Ciências 
e Letras do Câmpus de Assis, na área do conhecimento Psi-
cologia, sub-área de conhecimento: Psicologia Social, no con-
junto de disciplinas "Teorias Interacionistas e Sócio-históricas 
III", "Ênfase 3 - Psicologia Social e Educacional nos Países 
da América Latina: Teorias, Prática Profissional e Políticas 
Públicas", "Fundamentos Históricos e Epistemológicos da 
Psicologia II", "Psicologia Social I" e "Ênfase 3: Estágio Espe-
cífico Obrigatório I - Psicologia e Educação na Abordagem 
Histórico-cultural", objeto do Edital nº 131/2021-FCL/CAs, 
a atender a presente convocação no prazo de 5 (cinco) dias 
úteis, contados da data da publicação deste Edital, mediante 
manifestação por e-mail ao endereço eletrônico rh.assis@
unesp.br, para anuência à contratação e apresentação dos 
documentos abaixo relacionados.

A não apresentação dos documentos no prazo fixado, a 
inexatidão das afirmativas e/ou a irregularidade dos mesmos 
implicarão em insubsistência da inscrição e de todos os atos 
decorrentes do Concurso Público, bem como na perda dos direi-
tos consequentes, sem prejuízo das sanções penais aplicáveis à 
falsidade da declaração.

1- Cópia digitalizada da Cédula de Identidade;
2- Cópia digitalizada da Certidão de Nascimento ou de 

Casamento;
3- - Cópia digitalizada do Título de Eleitor e prova de estar 

em dia com as obrigações eleitorais;
4- Cópia digitalizada dos cartões de inscrição no PIS ou 

PASEP e CPF;
5- - Cópia digitalizada do Certificado de Reservista e prova 

de estar em dia com as obrigações militares
CLASSIFICAÇÃO - NOME DO CANDIDATO - RG - HOMOLO-

GAÇÃO DO CONCURSO - PROCESSO Nº:
1º – LUCAS CARVALHO PETO - 445192781/SP – DOE de 

25/09/2021, página 360 – 564/2021-FCL/CAs.
EDITAL Nº 147/2021-FCL/CAs.
CONVOCAÇÃO
O Diretor da Divisão Técnica Administrativa da Faculdade 

de Ciências e Letras do Câmpus de Assis CONVOCA a candidata 
abaixo relacionada, aprovada no Concurso Público para contra-
tação emergencial de Professor Substituto, sob o regime jurídico 
da CLT e legislação complementar, junto ao Departamento de 
Psicologia Social da Faculdade de Ciências e Letras do Câmpus 
de Assis, na área do conhecimento Psicologia, sub-área de 
conhecimento: Psicologia Social, no conjunto de disciplinas 
"Teorias Interacionistas e Sócio-históricas III", "Ênfase 3 - 
Psicologia Social e Educacional nos Países da América Latina: 
Teorias, Prática Profissional e Políticas Públicas", "Fundamentos 
Históricos e Epistemológicos da Psicologia II", "Psicologia Social 
I" e "Ênfase 3: Estágio Específico Obrigatório I - Psicologia e 
Educação na Abordagem Histórico-cultural", objeto do Edital nº 
131/2021-FCL/CAs, a atender a presente convocação no prazo 
de 5 (cinco) dias úteis, contados da data da publicação deste 
Edital, mediante manifestação por e-mail ao endereço eletrônico 
rh.assis@unesp.br, para anuência à contratação e apresentação 
dos documentos abaixo relacionados.

A não apresentação dos documentos no prazo fixado, a 
inexatidão das afirmativas e/ou a irregularidade dos mesmos 
implicarão em insubsistência da inscrição e de todos os atos 
decorrentes do Concurso Público, bem como na perda dos direi-
tos consequentes, sem prejuízo das sanções penais aplicáveis à 
falsidade da declaração.

1- Cópia digitalizada da Cédula de Identidade;
2- Cópia digitalizada da Certidão de Nascimento ou de 

Casamento;
3- - Cópia digitalizada do Título de Eleitor e prova de estar 

em dia com as obrigações eleitorais;
4- Cópia digitalizada dos cartões de inscrição no PIS ou 

PASEP e CPF;
CLASSIFICAÇÃO - NOME DA CANDIDATA - RG - HOMOLO-

GAÇÃO DO CONCURSO - PROCESSO Nº:
2º – JULIANA MONTENEGRO BRASILEIRO - 388202993/SP 

– DOE de 25/09/2021, página 360 – 564/2021-FCL/CAs.
EDITAL Nº 148/2021-FCL/CAs.
(Processo nº 565/2021)
Homologando, conforme Deliberação “Ad Referendum” 

da Congregação de 27/09/2021, o resultado final do Concurso 
Público para contratação emergencial de Professor Substituto, 
sob o regime jurídico da CLT e legislação complementar, junto 
ao Departamento de Psicologia Social da Faculdade de Ciências 
e Letras do Câmpus de Assis, na área do conhecimento Psicolo-
gia, sub-área de conhecimento: Psicologia Social, no conjunto 
de "Ênfase 3 - Adolescência e Sociedade", "Ênfase 3 - Novas 
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