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deveria ser integralmente refeita. Seriam preservadas as provas 
finalizadas antes da ocorrência de problemas técnicos no siste-
ma de videoconferência ou outro meio eletrônico.

As sessões públicas do presente processo seletivo foram 
transmitidas para o público em geral via Youtube.

Prosseguindo, no mesmo dia e local, às 11 horas e 30 minu-
tos, em Sessão Pública, teve início a Prova de Julgamento do 
Memorial, com prova pública de arguição da candidata Doutora 
Ana Ligia Passos Meira. A Comissão Julgadora destacou que a 
candidata apresenta trajetória consistente em Saúde Coletiva. 
Na arguição, esclareceu pontos do currículo que não ficaram 
bem evidenciados no Memorial.

Em seguida, no mesmo dia e local, às 12 horas, em Sessão 
Pública, teve início a Prova de Julgamento do Memorial, com 
prova pública de arguição do candidato Doutor Oswaldo Jesus 
Rodrigues Meira. A Comissão Julgadora destacou que o candida-
to também apresenta trajetória consistente em Saúde Coletiva 
e na arguição teve a oportunidade de esclarecer aspectos não 
ficaram claros no Memorial.

Prosseguindo, no mesmo dia e local, às 12 horas e 30 minu-
tos, em Sessão Pública, teve início a Prova de Julgamento do 
Memorial com prova pública de arguição do candidato Doutor 
Eduardo Sodré de Souza. A Comissão Julgadora constatou que 
o candidato apresenta trajetória consistente em Saúde Coletiva, 
com experiência assistencial no Programa Saúde da Família e no 
ensino de nível superior.

Ao término da Prova de Julgamento do Memorial, com 
prova pública de arguição, em Sessão Fechada, a Comissão atri-
buiu individualmente as notas de todos os candidatos.

Ainda no dia 1 de março de 2021, às 13 horas, no mesmo 
local, em Sessão Pública, os candidatos (1) Ana Ligia Passos 
Meira, (2) Oswaldo Jesus Rodrigues da Motta e (3) Eduardo 
Sodré de Souza tomaram conhecimento da lista de 10 (dez) 
pontos do ponto da Prova Didática, tendo com ela concordado. 
Às 13 horas e 06 minutos, foi sorteado o ponto número 9 (nove), 
intitulado “Conteúdos essenciais do campo da Saúde Coletiva 
voltados à formação de enfermeiros/as, com enfoque nas doen-
ças crônicas prevalentes na AB”.

Os candidatos foram então avisados que deveriam compa-
recer ao recinto do Processo Seletivo no dia seguinte, 2 de março 
de 2021, no horário em que foi sorteado o ponto, ou seja, às 13 
horas 06 minutos. A Lista de Pontos de Prova Didática, datada, 
aprovada e com indicação do Ponto sorteado, foi encaminhada 
aos endereços eletrônicos cadastrados pelos candidatos no 
momento de sua inscrição no presente processo seletivo. Os 
candidatos responderam ao e-mail, registrando sua concordân-
cia com o teor do documento.

Na sequência, a Sessão foi finalizada, encerrando os traba-
lhos do dia do Processo Seletivo.

No dia 2 de março de 2021, às 13 horas e 06 minutos, em 
Sessão Pública realizada em ambiente remoto seguro adotado 
pela Universidade, compareceram os candidatos Doutores (1) 
Ana Ligia Passos Meira, (2) Oswaldo Jesus Rodrigues da Motta e 
(3) Eduardo Sodré de Souza para a realização da Prova Didática. 
Na sequência, os candidatos Doutores (2) Oswaldo Jesus Rodri-
gues da Motta (3) Eduardo Sodré de Souza foram encaminhadas 
para sala de espera, acompanhados de um fiscal de prova, para 
aguardar o momento de sua apresentação.

Às 13 horas e 08 minutos, em Sessão Pública, a candidata 
Doutora Ana Ligia Passos Meira iniciou sua Prova Didática, que 
teve a duração de 48 (quarenta e oito) minutos. A Comissão 
Julgadora considerou que a abordagem do tema foi abrangente, 
com ênfase na gestão dos serviços de saúde. No entanto, deixou 
de enfatizar aspectos da assistência de enfermagem.

Às 14 horas, em Sessão Pública, o candidato Doutor Oswal-
do Jesus Rodrigues da Motta iniciou sua Prova Didática, que 
teve a duração de 48 (quarenta e oito) minutos. A Comissão Jul-
gadora considerou que o candidato fez uma boa abordagem da 
consulta de enfermagem e dos protocolos assistenciais. Entre-
tanto, a apresentação foi um pouco desequilibrada com relação 
ao tempo dedicado ao histórico do SUS, em detrimento do foco 
principal, qual seja, as Doenças Crônicas não Transmissíveis.

Às 14 horas e 53 minutos, em Sessão Pública, o candidato 
Doutor Eduardo Sodré de Souza iniciou sua Prova Didática, que 
teve a duração de 58 (cinquenta e oito) minutos. A Comissão 
Julgadora considerou que o candidato apresentou aula bem 
estruturada, consistente, alcançando maior completude em 
relação aos conteúdos essenciais do campo da Saúde Coletiva 
voltados à formação de enfermeiros, com enfoque nas doenças 
crônicas prevalentes na Atenção Básica.

Ao término da Prova Didática, em Sessão Fechada, a Comis-
são atribuiu individualmente as notas de todos os candidatos.

Prosseguindo, em Sessão Pública realizada no mesmo dia e 
local, às 17 horas e 03 minutos, com a presença do público, a 
Senhora Presidente procedeu à abertura da urna e à leitura das 
notas atribuídas, obtendo-se o seguinte resultado:

Candidata: Dra. Ana Lígia Passos Meira.
Examinadora. Profa. Dra. Paula Hino
Julgamento do memorial com prova pública de arguição 

(peso 5): 8,0
Prova Didática (peso 3): 8,5
Média: 8,2
Examinadora. Profa. Dra. Cleide Lavieri Martins
Julgamento do memorial com prova pública de arguição 

(peso 5): 8,5
Prova Didática (peso 3): 8,5
Média: 8,5
Examinadora Prof. Dra. Maria Amélia Campos de Oliveira
Julgamento do memorial com prova pública de arguição 

(peso 5): 8,0
Prova Didática (peso 3): 8,5
Média: 8,2
Resultado: habilitada e não indicada
Candidato: Dr. Oswaldo Jesus Rodrigues da Motta
Examinadora. Profa. Dra. Paula Hino
Julgamento do memorial com prova pública de arguição 

(peso 5): 7,5
Prova Didática (peso 3): 8,0
Média: 7,7
Examinadora. Profa. Dra. Cleide Lavieri Martins
Julgamento do memorial com prova pública de arguição 

(peso 5): 8,0
Prova Didática (peso 3): 8,0
Média: 8,0
Examinadora Prof. Dra. Maria Amélia Campos de Oliveira
Julgamento do memorial com prova pública de arguição 

(peso 5): 7,5
Prova Didática (peso 3): 8,0
Média: 7,7
Resultado: habilitado e não indicado
Candidato: Dr. Eduardo Sodré de Souza iniciou
Examinadora. Profa. Dra. Paula Hino
Julgamento do memorial com prova pública de arguição 

(peso 5): 9,0
Prova Didática (peso 3): 9,0
Média: 9,0
Examinadora. Profa. Dra. Cleide Lavieri Martins
Julgamento do memorial com prova pública de arguição 

(peso 5): 9,0
Prova Didática (peso 3): 9,0
Média: 9,0
Examinadora Prof. Dra. Maria Amélia Campos de Oliveira
Julgamento do memorial com prova pública de arguição 

(peso 5): 9,0
Prova Didática (peso 3): 9,0
Média: 9,0
Resultado: habilitado e indicado
À vista dos resultados obtidos, a Comissão Julgadora indi-

cou o candidato Doutor Eduardo Sodré de Souza para a contra-
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Onde se lê:
Artigo10 - (...)
§ 3º - O quadro dos candidatos cuja inscrição tiver sido 

deferida será divulgado na página da Unidade, em 1 de março 
de 2021.

§ 4º - Recursos contra o eventual indeferimento de inscrição 
poderão ser encaminhados à Seção de Apoio Acadêmico, no 
e-mail apoio-each@usp.br, até às 17h de 02 de março de 2021.

§ 5º - O resultado dos recursos será divulgado na página da 
EACH em 03 de março de 2021.

(...)
Artigo 13 - O resultado da seleção será divulgado na página 

da Unidade em 5 de março de 2021.
Artigo 14 - Após a divulgação referida no Artigo 12, cabe 

recurso, no prazo de três dias úteis.
Parágrafo único – O recurso a que se refere o caput deste 

artigo deverá ser encaminhado à Seção de Apoio Acadêmico, no 
e-mail apoio-each@usp.br, até às 17h do dia 10 de março de 
2021, e será decidido pelo Coordenador do Projeto.

Leia-se:
Artigo10 - (...)
§ 3º - O quadro dos candidatos cuja inscrição tiver sido 

deferida será divulgado na página da Unidade, em 04 de março 
de 2021.

§ 4º - Recursos contra o eventual indeferimento de inscrição 
poderão ser encaminhados à Seção de Apoio Acadêmico, no 
e-mail apoio-each@usp.br, até às 12h de 05 de março de 2021.

§ 5º - O resultado dos recursos será divulgado na página da 
EACH em 05 de março de 2021.

(...)
Artigo 13 - O resultado da seleção será divulgado na página 

da Unidade em 08 de março de 2021.
Artigo 14 - Após a divulgação referida no Artigo 12, cabe 

recurso, no prazo de três dias úteis.
Parágrafo único – O recurso a que se refere o caput deste 

artigo deverá ser encaminhado à Seção de Apoio Acadêmico, no 
e-mail apoio-each@usp.br, até às 17h do dia 10 de março de 
2021, e será decidido pelo Coordenador do Projeto.

Todas as demais informações contidas no Edital EACH ATAc 
011/2021 estão mantidas.
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 EDITAL ATAc 020/2021
HOMOLOGAÇÃO DE RESULTADO FINAL
O Conselho Técnico-Administrativo da EE homologa o 

relatório final do processo seletivo para contratação de 1 (um) 
docentes por prazo determinado, como Professor Contratado 
III (Professor Doutor) junto Departamento de Enfermagem em 
Saúde Coletiva - ENS, na área de Enfermagem em Saúde Coleti-
va, aberto pelo Edital ATAc 043/2020, publicado no Diário Oficial 
do Estado em 11/12/2021.

Candidatos: Doutores (1) Ana Ligia Passos Meira, (2) Oswal-
do Jesus Rodrigues da Motta e (3) Eduardo Sodré de Souza.

COMISSÃO JULGADORA: Paula Hino, Professora Doutora 
Adjunta do Departamento de Saúde Coletiva da Escola Paulista 
de Enfermagem da Universidade Federal de São Paulo; Cleide 
Lavieri Martins, Professora Doutora do Departamento de Política, 
Gestão e Saúde da Faculdade de Saúde Pública da USP, e Maria 
Amélia de Campos Oliveira, Professora Titular do Departamento 
de Enfermagem em Saúde Coletiva da Escola de Enfermagem da 
USP e Presidente da Comissão.

LOCAL: Realizado por via remota, conforme Resolução USP 
8002/2020.

No dia 01 de março de 2021, às 11 horas, em Sessão Pública 
realizada em ambiente remoto seguro adotado pela Universi-
dade, a Professora Doutora Maria Amélia Campos Oliveira, na 
qualidade de Presidente dos trabalhos, instalou a Comissão 
Julgadora, com a presença da totalidade de seus membros, e 
dos candidatos (1) Ana Ligia Passos Meira, (2) Oswaldo Jesus 
Rodrigues da Motta e (3) Eduardo Sodré de Souza e do público.

Na sequência, a Comissão Julgadora deu início aos trabalhos 
do processo seletivo, elaborando o cronograma das atividades e 
a lista de pontos da Prova Didática em Sessão Fechada. A seguir, 
no mesmo local, em Sessão Pública, a Comissão Julgadora apre-
sentou a proposta de cronograma de atividades que foi aprovada 
pelos candidatos (1) Ana Ligia Passos Meira, (2) Oswaldo Jesus 
Rodrigues da Motta e (3) Eduardo Sodré de Souza.

O cronograma datado e aprovado foi encaminhado aos 
endereços eletrônicos cadastrados pelos candidatos no momen-
to de sua inscrição no presente processo seletivo. Os candidatos 
responderam ao e-mail, registrando sua concordância com o 
teor do cronograma.

A seguir, os candidatos foram esclarecidos que, para a Prova 
Didática, de peso 3, tomariam conhecimento da lista de pontos e 
efetuariam o sorteio por meio de planilha randomizada do Excel 
que garantiria a inviolabilidade do programa e a aleatoriedade 
do sorteio. No dia seguinte, ou seja, após 24 horas, a prova 
seria realizada com a apresentação de uma aula, com duração 
mínima de 40 e máxima de 60 minutos, sendo que o candidato 
poderia utilizar o material didático que julgasse necessário. O 
tempo de prova deveria ser controlado pelo candidato. Se não 
atingisse no mínimo de 40 minutos, o candidato receberia nota 
zero atribuída pelos membros da Comissão Julgadora. Ao atingir 
a marca de 60 minutos de prova, a exposição do candidato seria 
interrompida pela Presidente da Comissão Julgadora. O candi-
dato poderia propor substituição dos pontos, imediatamente 
após tomar conhecimento de seus enunciados, se entendesse 
que não pertenciam ao programa do processo seletivo, cabendo 
à Comissão de Seleção decidir de plano sobre a procedência da 
alegação. Os candidatos que realizassem sua conexão virtual 
depois do horário estabelecido não poderiam realizar as provas.

Os candidatos também receberam esclarecimentos sobre 
a Prova de Julgamento do Memorial, com prova pública de 
arguição, com peso 5. Foram informados que seriam arguidos de 
acordo com o Memorial entregue no momento da inscrição. Cada 
examinador arguiria cada candidato por cinco minutos, que teria 
tempo equivalente para resposta. Se o examinador e o candidato 
estivessem de acordo, a arguição poderia ser feita na forma de 
diálogo, não devendo exceder o tempo global de dez minutos. Os 
candidatos que realizassem sua conexão virtual depois do horá-
rio estabelecido no cronograma não poderiam realizar as provas.

Os candidatos também foram esclarecidos que as notas de 
cada Prova variariam de zero a dez, com aproximação até a 1ª 
casa decimal, e seriam registradas em cédulas individuais depo-
sitadas em uma urna virtual, sendo considerados habilitados os 
que alcançassem, da maioria dos examinadores, nota mínima sete, 
sendo indicado para contratação o candidato habilitado com maior 
número de indicações pelos membros da Comissão Julgadora.

Em relação ao modo de operacionalização das atividades 
do processo seletivo, os candidatos foram informados que as 
provas seriam realizadas por meio de sistemas de videoconfe-
rência e outros meios eletrônicos de participação a distância e 
de que seria de integral responsabilidade do candidato a dispo-
nibilização de equipamentos e conexão à internet adequados 
para sua participação em todas as provas e etapas do certame. 
Na eventualidade de problemas técnicos que impedissem a 
adequada participação de qualquer examinador ou candidato, 
a prova realizada por sistema de videoconferência ou outros 
meios eletrônicos seria suspensa. Se a conexão não fosse res-
tabelecida no prazo de 30 minutos, o certame seria suspenso. 
Quando problemas técnicos interrompessem qualquer prova, 
esta deveria ser retomada a partir do estágio em que ocorreu 
o problema técnico ou, havendo impossibilidade de retomada, 

Experiência profissional como professor de ensino fun-
damental, com ministração de aulas na área do componente 
curricular: 0,25 ponto para cada mês completo de trabalho, 
limitado a 6 pontos.

Experiência profissional como professor voluntário, com 
ministração de aulas na área do componente curricular: 0,25 
ponto para cada mês completo de trabalho, limitado a 3 pontos.

Experiência profissional como professor de ensino superior, 
com ministração de aulas na área do componente curricular: 
0,125 ponto para cada mês completo de trabalho, limitado a 
15 pontos.

EXPERIÊNCIAS PROFISSIONAIS FORA DA ÁREA DA DOCÊNCIA
Tipo(s):
Experiência profissional na área do componente curricular 

fora da docência: 0,125 ponto para cada mês completo de 
trabalho, limitado a 12 pontos.

2) PROVA DE MÉTODOS PEDAGÓGICOS
CONTEÚDO – domínio, ordem de exposição (graduação 

e sequência), objetividade no tratamento do assunto (clareza, 
concisão, síntese), adequação ao tema (centro da aula), emprego 
correto de conceitos, relações: de 0 (zero) a 40 (quarenta) pontos.

PLANEJAMENTO – introdução do assunto, verbalização dos 
objetivos da aula, preparação da aula (apresentação do plano 
de aula, material didático selecionado pelo candidato e outros 
indícios concretos): de 0 (zero) a 20 (vinte) pontos.

PROCEDIMENTO DIDÁTICO – uso adequado de recursos 
didáticos disponíveis (por exemplo: audiovisual, material impres-
so, quadro negro etc.), adequação do conteúdo ao nível do 
tema proposto e ao nível dos alunos, interação aluno–professor 
(motivação, diálogos etc.), preocupação com o tempo, indicação 
dos instrumentos de avaliação: de 0 (zero) a 20 (vinte) pontos.

EXPRESSÃO – contato visual e apresentação pessoal do 
candidato, expressões faciais e corporais (incluindo gesticula-
ção), postura e movimentação no espaço da sala, emissão de 
voz (timbre de voz, ritmo, dicção): de 0 (zero) a 10 (dez) pontos.

LINGUAGEM E COMUNICAÇÃO – naturalidade, fluência 
verbal, correção gramatical, clareza, legibilidade da escrita, 
exemplificação: de 0 (zero) a 10 (dez) pontos.

 
ANEXO VII – DOCUMENTAÇÃO PARA ADMISSÃO
1. Currículo atualizado (simplificado).
2. Declaração de Situação Funcional (modelo fornecido 

pela Unidade).
3. Declaração de Acumulação de Cargo/Função, quando for 

o caso (modelo fornecido pela Unidade).
4. Declaração informando se possui ou não antecedentes 

criminais (modelo fornecido pela Unidade).
5. Declaração de Dependentes para fins de desconto do 

Imposto de Renda na Fonte (modelo fornecido pela Unidade).
6. Requerimento de Salário Família (modelo fornecido pela 

Unidade), e cópia da(s) Certidão(ões) de Nascimento.
7. Cópia da Carteira de Vacinação dos filhos, quando for 

o caso.
8. Cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS, 

apenas das páginas onde constam a identificação (frente e 
verso) e do último registro.

9. Cópia da Cédula de Identidade – RG.
10. Cópia do Cadastro de Pessoa Física – CPF.
11. Cópia do PIS/PASEP.
12. Cópia do Título de Eleitor e do comprovante de votação 

do 1º e 2º turnos da última eleição, do 2º turno desde que 
tenha havido ou declaração informando que está em dia com 
as obrigações eleitorais.

13. Cópia do Certificado Militar ou comprovante de estar 
em dia com as obrigações militares, quando do sexo masculino.

14. Cópia da Certidão de Nascimento ou Casamento.
15. Cópia autenticada dos documentos que comprovem os 

requisitos constantes do Edital de Abertura de Inscrições (Diplo-
ma, ou na falta deste, o Certificado de Conclusão, registro no res-
pectivo conselho, especializações, comprovante de experiência).

16. Cópia do comprovante do número da conta corrente do 
Banco do Brasil.

17. Quando se tratar de componente curricular destinado a 
estágio supervisionado oferecido na habilitação profissional de 
Técnico em Enfermagem:

17.1. Apresentar comprovante dentro da validade de vaci-
nação obrigatória contra difteria, tétano, hepatite, nos termos do 
que dispõe a Norma Regulamentadora 32 da Portaria 3214, de 
08/06/1978 do Mtb e suas atualizações.

17.2. Comprovar possuir registro ativo no conselho regional 
de enfermagem (COREN) compatível com a formação solicitada 
no requisito de titulação.

18. Quando se tratar do componente curricular Educação 
Física (Base Nacional Comum Curricular):

18.1. Apresentar comprovação de regular inscrição no Con-
selho Regional de Educação Física (CREF).

*
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Onde se lê:
Artigo10 - (...)
§ 3º - O quadro dos candidatos cuja inscrição tiver sido 

deferida será divulgado na página da Unidade, em 1 de março 
de 2021.

§ 4º - Recursos contra o eventual indeferimento de inscrição 
poderão ser encaminhados à Seção de Apoio Acadêmico, no 
e-mail apoio-each@usp.br, até às 17h de 02 de março de 2021.

§ 5º - O resultado dos recursos será divulgado na página da 
EACH em 03 de março de 2021.

(...)
Artigo 13 - O resultado da seleção será divulgado na página 

da Unidade em 5 de março de 2021.
Artigo 14 - Após a divulgação referida no Artigo 12, cabe 

recurso, no prazo de três dias úteis.
Parágrafo único – O recurso a que se refere o caput deste 

artigo deverá ser encaminhado à Seção de Apoio Acadêmico, no 
e-mail apoio-each@usp.br, até às 17h do dia 10 de março de 
2021, e será decidido pelo Coordenador do Projeto.

Leia-se:
Artigo10 - (...)
§ 3º - O quadro dos candidatos cuja inscrição tiver sido deferi-

da será divulgado na página da Unidade, em 04 de março de 2021.
§ 4º - Recursos contra o eventual indeferimento de inscrição 

poderão ser encaminhados à Seção de Apoio Acadêmico, no 
e-mail apoio-each@usp.br, até às 12h de 05 de março de 2021.

§ 5º - O resultado dos recursos será divulgado na página da 
EACH em 05 de março de 2021.

(...)
Artigo 13 - O resultado da seleção será divulgado na página 

da Unidade em 08 de março de 2021.
Artigo 14 - Após a divulgação referida no Artigo 12, cabe 

recurso, no prazo de três dias úteis.
Parágrafo único – O recurso a que se refere o caput deste 

artigo deverá ser encaminhado à Seção de Apoio Acadêmico, no 
e-mail apoio-each@usp.br, até às 17h do dia 10 de março de 
2021, e será decidido pelo Coordenador do Projeto.

Todas as demais informações contidas no Edital EACH ATAc 
09/2021 estão mantidas.

– MESTRADO
Mestre em: __________________
Nome da instituição de ensino: __________________
Data da obtenção do título: __/__/____
– ESPECIALIZAÇÃO
Especialista em: __________________
Nome da instituição de ensino: __________________
Data da obtenção do título: __/__/____
– LICENCIATURA OU GRADUAÇÃO
Licenciado ou Graduado em: __________________
Nome da instituição de ensino: __________________
Data da obtenção do título: __/__/____
II.2 – EM OUTRA ÁREA
– DOUTORADO
Doutor em: __________________
Nome da instituição de ensino: __________________
Data da obtenção do título: __/__/____
– MESTRADO
Mestre em: __________________
Nome da instituição de ensino: __________________
Data da obtenção do título: __/__/____
– ESPECIALIZAÇÃO
Especialista em: __________________
Nome da instituição de ensino: __________________
Data da obtenção do título: __/__/____
– LICENCIATURA OU GRADUAÇÃO
Licenciado ou Graduado em: __________________
Nome da instituição de ensino: __________________
Data da obtenção do título: __/__/____
III – EXPERIÊNCIAS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR 

(RELACIONADA A ÁREA/VINCULADA AO COMPONENTE CUR-
RICULAR):

Obs.: Listar as experiências, relacionando–as da atual ou 
mais recente para as mais antigas.

– PROFESSOR DE ENSINO MÉDIO E/OU ENSINO MÉDIO E 
TÉCNICO, com ministração de aulas (no mesmo componente 
curricular para base nacional Comum ou na área do componente 
curricular para a Parte Diversificada ou Educação Profissional 
Técnica de Nível Médio)

Período trabalhado: de __/__/____ até __/__/____
Nome da Instituição de Ensino/Estabelecimento/Órgão 

Público: __________________
– PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL, com ministração 

de aulas na área do componente curricular
Período trabalhado: de __/__/____ até __/__/____
Nome da Instituição de Ensino/Estabelecimento/Órgão 

Público: __________________
– PROFESSOR VOLUNTÁRIO, com ministração de aulas na 

área do componente curricular
Período trabalhado: de __/__/____ até __/__/____
Nome da Instituição de Ensino/Estabelecimento/Órgão 

Público: __________________
– PROFESSOR DE ENSINO SUPERIOR, com ministração de 

aulas na área do componente curricular
Período trabalhado: de __/__/____ até __/__/____
Nome da Instituição de Ensino/Estabelecimento/Órgão 

Público: __________________
IV – EXPERIÊNCIAS PROFISSIONAIS FORA DA ÁREA DA 

DOCÊNCIA (NA ÁREA DO COMPONENTE CURRICULAR)
Período trabalhado: de __/__/____ até __/__/____
Nome da Instituição de Ensino/Estabelecimento/Órgão 

Público: __________________
Nome da função/cargo/emprego: __________________
Data: ____/____/______
Assinatura do candidato: __________________________

__________________
2) DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA
As seguintes documentações comprobatórias deverão ser 

anexadas ao Memorial Circunstanciada por cópia:
– Para FORMAÇÃO ACADÊMICA: Diploma; Certificado de 

Conclusão; Declaração; Atestado de Conclusão de Curso
– Para EXPERIÊNCIAS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR: 

Declaração (em papel timbrado) assinada pelo responsável 
legal, contendo identificação da empresa ou instituição, função/
cargo/emprego, tempo de serviço e componente curricular/disci-
plina ministrada e/ou área de atuação; CTPS (cópia da página do 
contrato de trabalho, bem como de outras páginas. que permi-
tam identificar a empresa ou instituição, função/cargo/emprego, 
tempo de serviço e componente curricular/disciplina ministrada 
e/ou área de atuação)

– Para EXPERIÊNCIAS PROFISSIONAIS FORA DA ÁREA DA 
DOCÊNCIA: Declaração (em papel timbrado) assinada pelo res-
ponsável legal, contendo identificação da empresa ou institui-
ção, função/cargo/emprego, tempo de serviço e área de atuação; 
CTPS (cópia da página do contrato de trabalho, bem como de 
outras páginas. que permitam identificar a empresa ou institui-
ção, função/cargo/emprego, tempo de serviço e área de atuação)

Nos casos em que o candidato desejar comprovar experi-
ência profissional que tenha exercido como autônomo, deverá 
apresentar declaração ou atestado assinado por ele, informando 
o período e a espécie do serviço realizado, acompanhado de pelo 
menos um dos seguintes documentos comprobatórios: recibos 
ou comprovantes de prestação de serviços, comprovantes de 
pagamento da Previdência Social, comprovantes de pagamento 
de ISS ou Recibos de Pagamento a Autônomo (RPA).

 
ANEXO V – MODELO DE REQUERIMENTO (CANDIDATO 

COM DEFICIÊNCIA)
Eu, _______________________________, portador da 

Célula de Identidade RG nº ___________________ e inscrito 
no CPF sob nº ___________________, venho, à presença do 
Diretor da Unidade de Ensino, requerer a aplicação da Prova 
de Métodos Pedagógicos do Processo Seletivo Simplificado de 
Docentes nº 099/30/2021 na forma ou condição especial abaixo 
descrita.

Descrição de ajudas técnicas ou condições especiais:
___________________________________________
Nestes termos,
Pede deferimento.
Em ____/____/______
____________________________________________
Assinatura do candidato
Obs.: O laudo médico, juntamente com este anexo preen-

chido, deve ser protocolado na unidade de ensino até o último 
dia das inscrições.

 
ANEXO VI – CRITÉRIOS E PONTUAÇÕES (EXAME DE MEMO-

RIAL CIRCUNSTANCIADO)
1) EXAME DE MEMORIAL CIRCUNSTANCIADO
FORMAÇÃO ACADÊMICA
– Relacionada a área/vinculada ao componente curricular
Tipo(s):
Doutorado: 12 pontos.
Mestrado: 8 pontos.
Especialização: 5 pontos.
Licenciatura ou graduação: 5 pontos.
– Em outra área
Tipo(s):
Doutorado: 4 pontos.
Mestrado: 3 pontos.
Especialização: 2 pontos.
Licenciatura ou graduação: 1 ponto.
EXPERIÊNCIAS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR
– Relacionada a área/vinculada ao componente curricular
Tipo(s):
Experiência profissional como professor de ensino médio e/

ou ensino médio e técnico, com ministração de aulas (no mesmo 
componente curricular para Base Nacional Comum ou na área 
do componente curricular para a Parte Diversificada ou Educa-
ção Profissional Técnica de Nível Médio): 0,25 ponto para cada 
mês completo de trabalho, limitado a 24 pontos.

sti-home office
Destacar

sti-home office
Destacar

sti-home office
Destacar

sti-home office
Destacar

sti-home office
Destacar
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CANDIDATO NÃO APROVADO (item 10.1 do edital 85/2020 
- não ter obtido média 7,00 por pelo menos 2 membros da 
Banca Examinadora): RG / Média Final

RG 03637834145/RJ / Média Final 6,20
Examinador / Análise Curricular (peso 2)/ Prova Didática 

(peso 1)/ Média
Examinador 1: 4,50 / 9,50 / 6,20
Examinador 2: 4,50 / 9,50 / 6,20
Examinador 3: 4,50 / 9,50 / 6,20
CANDIDATOS DESCLASSIFICADOS/AUSENTES (item 13.4 do 

edital 85/2020): RG
RG 4105113/MG
RG 5281789/SC
Caberá recurso dirigido à Congregação da Faculdade de 

Engenharia do Câmpus de Bauru, sob os aspectos formal e legal, 
na forma escrita, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar desta 
publicação, através do endereço eletrônico: rh.feb@unesp.br.

(PROCESSO 716/2020-FE/C.Bauru)
 Faculdade de Engenharia
EDITAL nº 39/2021 - STDARH/FE - Resultado da Prova Didá-

tica e Análise Curricular
Torna-se público o resultado final e classificação do Con-

curso Público de Títulos e Provas para contratação de 1 (um) 
Professor Substituto, referente ao EDITAL Nº 86/2020 - STDARH/
FE no conjunto de disciplinas:“MATERIAIS I, MATERIAIS DE 
CONSTRUÇÃO CIVIL I, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL II”, 
junto ao Departamento de Engenharia Civil e Ambiental, reali-
zado no período de 01 e 02/03/2021, na seguinte conformidade:

CANDIDATOS APROVADOS:
Nome / RG / Média Final / Classificação
- CAMILA TAVARES BRASILEIRO / RG 3417061/PB / Média 

Final 8,00 / 1º
Examinador / Análise Curricular (peso 2)/ Prova Didática 

(peso 1)/ Média
Examinador 1: 7,00 / 10,00 / 8,00
Examinador 2: 7,00 / 10,00 / 8,00
Examinador 3: 7,00 / 10,00 / 8,00
- LUCAS DELLOSSO PENTEADO / RG 459936736/SP / Média 

Final 7,90 / 2º
Examinador / Análise Curricular (peso 2)/ Prova Didática 

(peso 1)/ Média
Examinador 1: 7,80 / 7,90 / 7,80
Examinador 2: 7,80 / 7,90 / 7,80
Examinador 3: 8,00 / 7,90 / 8,00
- TAMARA VIEIRA PASCOTO / RG 487439375/SP / Média 

Final 7,50 / 3º
Examinador / Análise Curricular (peso 2)/ Prova Didática 

(peso 1)/ Média
Examinador 1: 8,00 / 6,30 / 7,40
Examinador 2: 8,00 / 7,00 / 7,70
Examinador 3: 8,00 / 6,00 / 7,30
CANDIDATOS NÃO APROVADOS (item 10.1 do edital 

86/2020 - não ter obtido média 7,00 por pelo menos 2 membros 
da Banca Examinadora): RG / Média Final

RG 40162643X/SP / Média Final 5,40
Examinador / Análise Curricular (peso 2)/ Prova Didática 

(peso 1)/ Média
Examinador 1: 4,50 / 7,10 / 5,40
Examinador 2: 4,50 / 7,50 / 5,50
Examinador 3: 4,50 / 7,00 / 5,30
RG 362858731/SP / Média Final 4,80
Examinador / Análise Curricular (peso 2)/ Prova Didática 

(peso 1)/ Média
Examinador 1: 4,00 / 6,50 / 4,80
Examinador 2: 4,00 / 7,00 / 5,00
Examinador 3: 4,00 / 6,00 / 4,70
RG 001538146/MS / Média Final 4,50
Examinador / Análise Curricular (peso 2)/ Prova Didática 

(peso 1)/ Média
Examinador 1: 3,00 / 7,00 / 4,30
Examinador 2: 3,00 / 7,80 / 4,60
Examinador 3: 3,00 / 7,50 / 4,50
Caberá recurso dirigido à Congregação da Faculdade de 

Engenharia do Câmpus de Bauru, sob os aspectos formal e legal, 
na forma escrita, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar desta 
publicação, através do endereço eletrônico: rh.feb@unesp.br.

(PROCESSO 712/2020-FE/C.Bauru)
 Faculdade de Engenharia
EDITAL nº 40/2021 - STDARH/FE - Resultado da Prova Didá-

tica e Análise Curricular
Torna-se público o resultado final e classificação do Con-

curso Público de Títulos e Provas para contratação de 1 (um) 
Professor Substituto, referente ao EDITAL Nº 88/2020 - STDARH/
FE no conjunto de disciplinas:“CIÊNCIAS DO AMBIENTE, INSTA-
LAÇÕES HIDRÁULICAS E SANEAMENTO BÁSICO, INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS”, junto ao Departamento de 
Engenharia Civil e Ambiental, realizado no período de 01 e 
02/03/2021, na seguinte conformidade:

CANDIDATO APROVADO:
Nome / RG / Média Final / Classificação
- FERNANDO CÉSAR ANDREOLI / RG 433607671/SP / Média 

Final 8,40 / 1º
Examinador / Análise Curricular (peso 2)/ Prova Didática 

(peso 1)/ Média
Examinador 1: 8,00 / 9,50 / 8,50
Examinador 2: 8,00 / 9,00 / 8,30
Examinador 3: 8,00 / 9,50 / 8,50
- RICARDO MOLTO PEREIRA / RG 30561115X/SP / Média 

Final 7,00 / 2º
Examinador / Análise Curricular (peso 2)/ Prova Didática 

(peso 1)/ Média
Examinador 1: 6,00 / 9,50 / 7,20
Examinador 2: 6,00 / 9,50 / 7,20
Examinador 3: 6,00 / 8,00 / 6,70
CANDIDATO NÃO APROVADO (item 10.1 do edital 88/2020 

- não ter obtido média 7,00 por pelo menos 2 membros da 
Banca Examinadora): RG / Média Final

RG 479657725/SP / Média Final 3,80
Examinador / Análise Curricular (peso 2)/ Prova Didática 

(peso 1)/ Média
Examinador 1: 2,50 / 6,70 / 3,90
Examinador 2: 2,50 / 6,60 / 3,90
Examinador 3: 2,50 / 5,50 / 3,50
CANDIDATO DESCLASSIFICADO/AUSENTE (item 13.4 do 

edital 88/2020): RG
RG 367707330/SP
Caberá recurso dirigido à Congregação da Faculdade de 

Engenharia do Câmpus de Bauru, sob os aspectos formal e legal, 
na forma escrita, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar desta 
publicação, através do endereço eletrônico: rh.feb@unesp.br.

(PROCESSO 714/2020-FE/C.Bauru)
 RETIFICAÇÃO
No EDITAL Nº 037/2021 - STDARH-FE, publicado no DOE 

de 03/03/2021,
Seção I, pág. 171:
Onde se lê:
“...Candidatos G2 (ordem de inscrição) – RG:
- P2021-1172-IONNOO26N - SANTIAGO MAYA JOHNSON 

- G001371-H
- P2021-1172-6TTZN1S61 - RENZO FERNANDES BASTO - 

65643787X
- P2021-1172-73HSRO37D - JOSé AUGUSTO DE CARVALHO 

DIAS - 434548467
- P2021-1172-TEI5RAN0R - AYRTON RIBEIRO FERREIRA - 

460425791
- P2021-1172-E2I9ESERA - HEIDER DE CASTRO E ANDRADE 

- 13591529
- P2021-1172-IR5VVV744 - ALLAN ANDERSON GONÇALVES 

FERREIRA - 096941893

CANDIDATOS CONVOCADOS:
NÚMERO
INSCRIÇÃO NOME RG / RNE
01 Ernesto Diaz Rocha V677568-N
02 Ademar Wong 33.068.617-3
04 Juliana Cancino Bernardi 7.534.424-4
05 Tayane Aguiar Freitas 64.316.804-7
07 Lilian Rodrigues Rosa Souza 43.509.372-1
(Proc. nº 333/2020 - IQ/CAr).
Araraquara, 03 de março de 2021.
André Luiz Palomino
Diretor Técnico de Divisão
Divisão Técnica Administrativa
 EDITAL Nº 20/2021 – IQ/CAr – CONVOCAÇÃO PROVA AS 

PROVAS
O Diretor da Divisão Técnica Administrativa do Instituto de 

Química do Câmpus de Araraquara
CONVOCA o(s) candidato(s) abaixo relacionados, inscrito(s) 

no concurso público de títulos e provas para contratação de 1 
(um) Professor Substituto, referente ao Edital nº 79/2020-IQ/CAr,

na área de Química, subárea Química Inorgânica e nas 
disciplinas/conjunto de disciplinas: Química Geral e Química 
Fundamental, junto ao Departamento de Química Analítica, 
Físico-Química e Inorgânica do Instituto de Química do Campus 
de Araraquara, para as provas a serem realizadas nos dias 17 e 
18 de março de 2021, com início às 08h00min, de forma remota 
em reunião online, por meio da plataforma Google Meet, cujos 
links serão disponibilizados por e-mail no endereço eletrônico 
informado no formulário de inscrição, conforme segue:

DIA 17/03 – ÀS 08H00MIN: – Abertura do Concurso Público, 
Instalação da Comissão Examinadora, definição do calendário e 
na sequência sorteio do ponto para a Prova Didática.

O sorteio do tema será feito na presença do candidato e 
de todos os membros da Comissão Examinadora por videocon-
ferência através do Google Meet, com no mínimo 24 horas de 
antecedência do início previsto para a prova Didática. A ordem 
do sorteio e da apresentação da aula seguirá a ordem de inscri-
ção dos candidatos.

DIA 18/03 - ÀS 08H30MIN – Prova Didática: será realizada 
por videoconferência através do Google Meet com duração de 
no mínimo 40 minutos e no máximo de 60 minutos. É vedado 
aos candidatos assistirem as provas uns dos outros.

O candidato deverá acessar o link encaminhado para cada 
etapa no dia e horário estipulado, munido de documento de 
identidade com foto, sendo o candidato responsável pela cone-
xão da internet no momento da prova. Não haverá segunda cha-
mada para quaisquer das etapas, seja qual for o motivo alegado. 
Sua ausência importará na eliminação do concurso público.

Durante a realização da prova didática o candidato deve 
utilizar equipamento com câmera, de modo a permitir a visu-
alização de sua imagem em tempo real. Os recursos midiáticos 
serão de responsabilidade de cada candidato.

Caso o candidato tenha algum problema para acessar o 
link encaminhado no dia e horário informado, deverá entrar 
em contato com a Comissão Examinadora através do telefone 
(16) 981142415.

CANDIDATOS CONVOCADOS:
NÚMERO
INSCRIÇÃO NOME RG
02 ELIAS PAIVA FERREIRA NETO 47.853.422-X
03 TAMIRES DONIZETH DE OLIVEIRA 1.687.488
04 LUIZ FERNANDO GORUP 32.956.411-0
05 DOUGLAS FAZA FRANCO 12.912.140
06 LEONARDO CÉSAR DE MORAES TEIXEIRA 10.028.593
07 MATHEUS SERRA DE HOLANDA 2.573.337
09 NATALIA JACOMACI 46.064.803-2
10 AMANDHA KAISER DA SILVA 59.345.752-3
(Proc. nº 334/2020 - IQ/CAr).
Araraquara, 03 de março de 2021.
André Luiz Palomino
Diretor Técnico de Divisão
Divisão Técnica Administrativa
 EDITAL Nº 21/2021 - IQ/CAr
O Diretor do Instituto de Química do Câmpus de Araraquara 

– UNESP, CONVOCA, a candidata abaixo relacionada, habilitada 
no concurso público para contratação na função de Assistente 
de Suporte Acadêmico I, na condição de Técnico Administrativo 
Substituto, no regime jurídico da CLT e legislação complementar, 
para comparecer no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da 
data da publicação deste Edital, junto à Seção Técnica de Desen-
volvimento e Administração de Recursos Humanos, sito na Rua

Prof. Francisco Degni, nº 55, Bairro Quitandinha - Arara-
quara - SP, para anuência à contratação e apresentação dos 
documentos comprobatórios das condições exigidas no Edital de 
Abertura de Inscrições – Concurso Público nº 46/2019-STDARH-
-IQ/CAr., conforme segue:

-Cédula de Identidade;
-Certidão de Nascimento/Casamento;
-Cartão de Inscrição no PIS/PASEP;
-Cartão de Inscrição no CPF, devidamente regularizado;
-Certificado de Reservista e prova de estar em dia com as 

obrigações militares (quando do sexo masculino);
-Título de Eleitor e comprovante de estar em dia com as 

obrigações eleitorais;
-3 fotos 3x4 recentes e iguais;
-Carteira de Trabalho e Previdência Social;
-Declaração de Bens e Valores que compõem o seu patrimô-

nio privado, conforme Decreto nº 41.865/97;
-Conta bancária no Banco do Brasil S/A (pode ser aberta na 

ocasião do exercício)
-Comprovante de escolaridade correspondente ao Ensino 

Médio Completo.
O não comparecimento da candidata no prazo acima esta-

belecido, bem como a recusa à contratação, a não apresentação 
dos documentos no prazo fixado, a inexatidão das afirmativas e/
ou a irregularidades dos mesmos ou, se consultada e contratada 
deixar de entrar em exercício, terá exaurido os direitos decorren-
tes de sua habilitação no concurso público.

CLASSIFICAÇÃO – NOME – RG
02 – Patrícia Luisa de Souza Bergo – 11.177.003.
(Proc. nº 398/2019-IQ/CAr)
Araraquara, 03 de março de 2021
Sidney José Lima Ribeiro
Diretor

 CAMPUS DE BAURU
 Faculdade de Engenharia
 Faculdade de Engenharia
EDITAL nº 38/2021 - STDARH/FE - Resultado da Prova Didá-

tica e Análise Curricular
Torna-se público o resultado final e classificação do Con-

curso Público de Títulos e Provas para contratação de 1 (um) 
Professor Substituto, referente ao EDITAL Nº 85/2020 - STDARH/
FE no conjunto de disciplinas:"ESTRUTURAS DE CONCRETO 
E ALVENARIA, RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS I, ESTRUTURAS 
METÁLICAS, RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS, DINÂMICA", junto 
ao Departamento de Engenharia Civil e Ambiental, realizado no 
período de 01 e 02/03/2021, na seguinte conformidade:

CANDIDATO APROVADO:
Nome / RG / Média Final / Classificação
- MICHAEL ANDRADE MAEDO / RG 326904888/SP Média 

Final 8,70 / 1º
Examinador / Análise Curricular (peso 2)/ Prova Didática 

(peso 1)/ Média
Examinador 1: 8,00 / 10,00 / 8,70
Examinador 2: 8,00 / 10,00 / 8,70
Examinador 3: 8,00 / 10,00 / 8,70

Dia 07/04/2021 – quarta-feira
9h00 – Prova Didática;
10h30 – Defesa de Tese – Arguição e em seguida apuração 

e divulgação dos resultados.
A Comissão Julgadora estará constituída pelos seguintes 

Professores Doutores, Titulares: Archimedes Perez Filho, Wanilson 
Luiz Silva, Cenira Maria Lupinacci, Marcos Gervásio Pereira, 
Roberto Verdum; Suplentes: Marcos César Ferreira, Roberto 
Perez Xavier, Claudio Limeira Mello, Jurandyr Luciano Sanches 
Ross e Antonio Carlos de Azevedo. Ficam, pelo presente edital, 
convocados os membros da Comissão Julgadora e o único 
candidato inscrito, Prof. Dr. Francisco Sérgio Bernardes Ladeira.

 UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA

 REITORIA

 DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO
 EDITAL Nº 25/2021-DTAd/PROPEG - Resultado e Classifi-

cação Final
(CONCURSO PÚBLICO Nº 73/2020-DTAd/PROPEG)
O Diretor da Divisão Técnica Administrativa da Reitoria da 

Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” TORNA 
PÚBLICO o resultado e classificação 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 2021, em 12 horas 
semanais de trabalho, sob o regime jurídico da CLT e legislação 
complementar, no conjunto de disciplinas “Introdução à Ciência 
da Computação” e “Física III” junto à Coordenadoria de Curso 
de Engenharia Eletrônica e de Telecomunicações do Câmpus 
Experimental de São João da Boa Vista, realizado nos dias 02 a 
03 de março de 2021, na seguinte conformidade:

CANDIDATO(S) APROVADO(S)
Nome: Aparecido de Arruda Sobrinho - RG: 13.591.812-1 - 

Média Final: 9,87 - Classificação: 1º
Examinador - Prova Didática (peso 2) - Prova de Títulos 

(Peso 1) - Média
Examinador 1: 10,00 - 10,00 - 10,00
Examinador 2: 09,40 - 10,00 – 09,60
Examinador 3: 10,00 - 10,00 - 10,00
Nome: Flavio de Oliveira Neto - RG: 14.402.317 - Média 

Final: 9,51 - Classificação: 2º
Examinador - Prova Didática (peso 2) - Prova de Títulos 

(Peso 1) - Média
Examinador 1: 10,00 - 09,00 - 09,67
Examinador 2: 09,30 - 09,00 - 09,20
Examinador 3: 10,00 - 09,00 - 09,67
Nome: Maykon Rocha Santana - RG: 66.556.990-7 - Média 

Final: 8,72 - Classificação: 3º
Examinador - Prova Didática (peso 2) - Prova de Títulos 

(Peso 1) - Média
Examinador 1: 09,20 - 08,50 - 08,97
Examinador 2: 08,20 - 08,50 - 08,30
Examinador 3: 09,10 - 08,50 - 08,90
Nome: Luiz Alberto de Paula - RG: 43.327.048-2 - Média 

Final: 8,59 - Classificação: 4º
Examinador - Prova Didática (peso 2) - Prova de Títulos 

(Peso 1) - Média
Examinador 1: 09,10 - 08,50 - 08,90
Examinador 2: 08,00 - 08,50 - 08,17
Examinador 3: 08,80 - 08,50 - 08,70
CANDIDATO(S) AUSENTE(S)
Nº de Inscrição - 1 - RG: 35.914.853-0
Conforme constou no Edital de Abertura de Inscrições, Capí-

tulo 11 – Dos Recursos, caberá recurso ao Conselho Diretor do 
Câmpus Experimental de São João da Boa Vista, no prazo de 05 
(cinco) dias úteis, através do endereço eletrônico rh.sjbv@unesp.
br com a devida justificativa fundamentada das razões recursais.

E, para que chegue ao conhecimento de todos, é expedido 
o presente Edital.

(Processo nº 1415/2020)
São Paulo, 03 de março de 2021.
Divisão Técnica Administrativa
Alexsandro Albuquerque Luz
Diretor Técnico de Divisão

 UNIDADES UNIVERSITÁRIAS

 CAMPUS DE ARARAQUARA
 Faculdade de Ciências e Letras
 Edital nº 035/2021-FCL/CAr.
INDEFERINDO, conforme Deliberação da Comissão Exami-

nadora de 01/03/2021, a inscrição de:
Taís Schiavon, RG 28.663.523-9 SSP/SP, por não atender as 

exigências constantes no item 3.1.3 do Edital nº 001/2021-FCL/CAr.
Conforme item 6.1.2 do referido Edital, o candidato poderá 

requerer no seguinte endereço eletrônico: rh.fclar@unesp.br, no 
prazo de 03 (três) dias úteis, contados da data da publicação a 
que se refere o item anterior, 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.

(Processo nº 756/2020-FCL/CAr.)
 Instituto de Química
 EDITAL Nº 19/2021 – IQ/CAr – CONVOCAÇÃO PROVA AS 

PROVAS
O Diretor da Divisão Técnica Administrativa do Instituto de 

Química do Câmpus de Araraquara
CONVOCA o(s) candidato(s) abaixo relacionados, inscrito(s) 

no concurso público de títulos e provas para contratação de 1 
(um) Professor Substituto, referente ao Edital nº 78/2020-IQ/
CAr, na área de Química, subárea Química Analítica e nas 
disciplinas/conjunto de disciplinas: Eletroanalítica, Química Ana-
lítica Quantitativa, junto ao Departamento de Química Analítica, 
Físico-Química e Inorgânica do Instituto de Química do Campus 
de Araraquara, para as provas a serem realizadas nos dias 17 e 
18 de março de 2021, com início às 08h00min, de forma remota 
em reunião online, por meio da plataforma Google Meet, cujos 
links serão disponibilizados por e-mail no endereço eletrônico 
informado no formulário de inscrição, conforme segue:

DIA 17/03 – ÀS 08H00MIN: – Abertura do Concurso Público, 
Instalação da Comissão Examinadora, definição do calendário e 
na sequência sorteio do ponto para a Prova Didática.

O sorteio do tema será feito na presença do candidato e 
de todos os membros da Comissão Examinadora por videocon-
ferência através do Google Meet, com no mínimo 24 horas de 
antecedência do início previsto para a prova Didática. A ordem 
do sorteio e da apresentação da aula seguirá a ordem de inscri-
ção dos candidatos.

DIA 18/03 - ÀS 08H30MIN – Prova Didática: será realizada 
por videoconferência através do Google Meet com duração de 
no mínimo 40 minutos e no máximo de 60 minutos. É vedado 
aos candidatos assistirem as provas uns dos outros.

O candidato deverá acessar o link encaminhado para cada 
etapa no dia e horário estipulado, munido de documento de 
identidade com foto, sendo o candidato responsável pela cone-
xão da internet no momento da prova. Não haverá segunda cha-
mada para quaisquer das etapas, seja qual for o motivo alegado. 
Sua ausência importará na eliminação do concurso público.

Durante a realização da prova didática o candidato deve 
utilizar equipamento com câmera, de modo a permitir a visu-
alização de sua imagem em tempo real. Os recursos midiáticos 
serão de responsabilidade de cada candidato.

Caso o candidato tenha algum problema para acessar o 
link encaminhado no dia e horário informado, deverá entrar 
em contato com a Comissão Examinadora através do telefone 
(16) 994059090.

tação de 1 (um) docente por prazo determinado, como Professor 
Contratado III (Professor Doutor), junto ao Departamento de 
Enfermagem em Saúde Coletiva da Escola de Enfermagem da 
Universidade de São Paulo, classificando em 2º lugar a Doutora 
Ana Ligia Passos Meira e em 3º lugar o Doutor Oswaldo Jesus 
Rodrigues da Motta. (Processo 20.1.00322.07.7).

O processo seletivo foi realizado nos termos da Resolução 
USP nº 8002/2020. Não foram registrados problemas técnicos 
que inviabilizassem ou comprometessem as provas.

São Paulo,3 de março de 2021.
Profa. Dra. Regina Szylit
Diretora

 FACULDADE DE ARQUITETURA 
E URBANISMO
 RETIFICAÇÃO
Retificação da publicação realizada no Diário Oficial de 02 

de março de 2021, Poder Executivo - Seção I, páginas 418-419, 
referente ao EDITAL ATAc 005/2021 – Abertura de inscrições 
para processo seletivo simplificado:

Onde se lê: “4. Atribuição da função: o(s) candidato(s) 
aprovado(s), ao ser(em) contratado(s), deverá(ão) ministrar a(s) 
seguinte(s) disciplina(s):

- AUT0510 – Geometria Aplicada;
- AUT0514 – Computação Gráfica;
- AUT0512 – Desenho Arquitetônico;
- AUT0514 – Computação Gráfica. ”
Leia-se: “4. Atribuição da função: o(s) candidato(s) 

aprovado(s), ao ser(em) contratado(s), deverá(ão) ministrar a(s) 
seguinte(s) disciplina(s):

- AUT0510 – Geometria Aplicada à Produção Arquitetônica;
- AUT0514 – Computação Gráfica;
- AUT0512 – Desenho Arquitetônico. ”
Assistência Técnica Acadêmica da Faculdade de Arquitetura 

e Urbanismo da Universidade de São Paulo.

 FACULDADE DE MEDICINA 
DE RIBEIRÃO PRETO
 FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO - USP
EDITAL FMRP-USP Nº 003/2021
RESULTADO FINAL / CLASSIFICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
O Diretor da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto – 

USP torna público o Resultado Final/Classificação do Processo 
Seletivo, realizado nos dias 22, 23 e 24 de fevereiro de 2021, 
para contratação de 2(dois) docentes, na categoria de Professor 
Contratado III, em jornada de 12 horas semanais de trabalho, 
para o Departamento de Clinica Médica, na Área de Pneumolo-
gia, realizado de acordo com o Edital FMRP – USP Nº 011/2020, 
de Abertura de inscrição para ao Processo Seletivo para a 
contratação de 02 (dois) Docente por prazo determinado, como 
Professor Contratado III, (Doutores) ou como Professor Contra-
tado II (Mestres) ou como Professor Contratado I (graduados) 
com jornada de 12 (doze) horas semanais de trabalho, junto ao 
Departamento de Clinica Médica, publicado no D.O.E. de 04 de 
dezembro de 2020. Classificação final: 1º classificado Dr. Renê 
Donizeti Ribeiro de Oliveira (claro nº 1256513), 2ª classificado 
Dr. Henrique Turin Moreira (claro nº 1256521), 3ª classificado 
Dr. Daniel Zoppi, 4ª classificada Dra. Cristiane Maria Mártires 
de Lima Silva. Não foram aprovados os candidatos Dra. Maira 
Nilson Benatti e Dr. Rogerio Carvalho de Oliveira.

Tendo em vista o resultado acima discriminado, a Comis-
são de Seleção do processo seletivo apresentou ao Conselho 
Técnico-Administrativo da FMRP-USP, o relatório final que foi 
homologado add referendum em 02 de março de 2021, pelo 
referido Conselho.

 FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE BAURU
 EDITAL Nº 017/2021/FOB(ATAc)
CONVOCAÇÃO PARA AS PROVAS
Terá início no dia 15 de março de 2021, às 7h30min, por 

meio de plataforma digital a qual permita o acesso à distância, 
o Processo Seletivo para contratação docente por tempo deter-
minado de 01 (um) professor contratado III (MS-3.1), junto ao 
Departamento de Cirurgia, Estomatologia, Patologia e Radiolo-
gia, nos termos do Edital N. 005/2021/FOB(ATAc), de abertura de 
inscrições, publicado no D.O.E. de 14.01.2021, para o qual estão 
inscritas as candidatas Dras.: Kellen Cristine Tjioe e Maria Noel 
Marzano Rodrigues Petruzzi. Ficam, pelo presente edital, convo-
cadas as candidatas e a Comissão de Seleção. Os links de acesso 
ao processo seletivo serão encaminhados oportunamente.

 HOSPITAL UNIVERSITÁRIO
 HOSPITAL UNIVERSITÁRIO
DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO
Despacho do Superintendente do Hospital Universitário da 

USP, de 03/03/2021
A vista do Edital HU 61/2021 de Resultado Final/Classifica-

ção, homologo o Processo Seletivo de ENFERMEIRO TEMPORÁ-
RIO, que teve a publicação do Edital HU 12/2021 de Abertura de 
Processo Seletivo Simplificado no Diário Oficial do Estado de São 
Paulo de 15/01/202.

 HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA USP
RETIFICAÇÃO DO DOE DE 02/03/2021
No Despacho de Homologação Leia-se: Edital HU 13/2021 

de Abertura de Processo Seletivo Simplificado no Diário Oficial 
do Estado de São Paulo de 15/01/2021.

 INSTITUTO DE MATEMÁTICA E 
ESTATÍSTICA
 RETIFICAÇÃO DO COMUNICADO PUBLICADO NO D.O.E 

DE 25.02.2021
Onde se lê: ... Membros titulares: Natalia Goloshchapova 

(Doutor – MAT-IME), Pedro Aladar Tonelli (Doutor – MAP-IME).
(Processo USP nº 2020.1.967.45.0).
Leia-se: ... Membros titulares: Nataliia Goloshchapova 

(Livre-Docente – MAT-IME), Pedro Aladar Tonelli (Doutor - Apo-
sentado – MAP-IME).

(Processo USP nº 2020.1.967.45.0).
 RETIFICAÇÃO DO Edital ATAc – 005/2021 PUBLICADO NO 

D.O.E DE 26.02.2021
Onde se lê: ... Pedro Aladar Tonelli (Doutor – MAP-IME)...
(Processo USP nº 2020.1.967.45.0).
Leia-se: ... Pedro Aladar Tonelli (Doutor - Aposentado – 

MAP-IME)...
(Processo USP nº 2020.1.967.45.0).

 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

 REITORIA

 SECRETARIA GERAL
 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS
EDITAL
Concurso de Livre Docência, na área de Geografia, na 

disciplina GF 508 – Pedologia, do Departamento de Geografia, 
do Instituto de Geociências. O concurso de que trata o presente 
Edital será realizado nos dias 06 e 07/04/2021, de acordo com a 
Deliberação CONSU-A-032/2020, que regulamenta a realização 
dos concursos de Livre-Docência por meio de sistema de video-
conferência ou outro meio de participação à distância durante o 
período de suspensão das atividades presenciais em decorrência 
da epidemia de Covid-19, com o seguinte calendário fixado para 
a realização das provas:

Dia 06/04/2021 – terça-feira
8h30 – Instalação da Banca Examinadora e Início dos 

Trabalhos;
9h30 – Sorteio do Ponto para a Prova Didática;
10h00 – Prova de Títulos.

sti-home office
Destacar


