terça-feira, 23 de maio de 2017
de acordo com o decidido pelo Conselho Técnico Administrativo,
em 18/05/2017, estarão abertas pelo prazo de 30 dias, de 25/05
a 23/06/2017, das 8h30 às 11h30 e das 13h30 às 16h30, de
segunda a sexta-feira, nos dias úteis na Faculdade, as inscrições
para contratação de um docente por prazo determinado, como
Professor Contratado nível III (Professor Doutor), recebendo o
salário de R$ 1.849,66, em jornada de 12 horas semanais de
trabalho, junto ao Departamento de Educação, Informação e
Comunicação.
1 – As inscrições serão feitas na Assistência Acadêmica
da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto
da Universidade de São Paulo, sala 13 do bloco 01 (Prédio da
Administração), à Avenida Bandeirantes, 3900 – Monte Alegre – Ribeirão Preto/SP, CEP 14040-901, devendo o candidato
apresentar:
I – cópia da cédula de identidade (RG/RNE, OU PASSAPORTE);
II – cópia do CPF;
III – prova de que é portador do titulo de Doutor, outorgado
ou reconhecido pela USP ou de validade nacional.
§ 1º - A inscrição deverá ser feita pelo candidato ou por seu
procurador legalmente constituído. No caso de procurador, o
portador deverá apresentar os documentos do candidato.
§ 2º - Não serão recebidas inscrições pelo correio, por
e-mail, por fax ou por qualquer outro meio.
§ 3º - No ato da inscrição, os candidatos portadores de
necessidades especiais deverão apresentar solicitação para que
se providenciem as condições necessárias para a realização
das provas.
2 – O processo seletivo terá validade imediata exaurindo-se
com a convocação e eventual contratação do aprovado.
3 – Atribuição da função: o candidato aprovado, ao ser
contratado, deverá ministrar as seguintes disciplinas:
- Linguagens Documentárias;
- Linguagens Documentárias: Construção de Tesauros.
4 – A seleção será realizada seguindo critérios objetivos, por
meio de atribuição de notas em provas, que serão realizadas em
uma única fase, na seguinte conformidade:
A) Prova Escrita (peso 2)
§ 1º - A prova escrita que versará sobre o programa base do
concurso, será realizada de acordo com o disposto no artigo 139
e seu parágrafo único do Regimento Geral da USP:
§ 2º - A comissão organizará uma lista de dez pontos, com
base no programa do concurso e dela dará conhecimento aos
candidatos, vinte e quatro horas antes do sorteio do ponto;
§ 3º - Sorteado o ponto, inicia-se o prazo improrrogável de
cinco horas de duração da prova;
§ 4º - Durante sessenta minutos, após o sorteio, será
permitida a consulta a livros, periódicos e outros documentos
bibliográficos de uso público, não em meio eletrônico, que o
candidato tiver levado para o local da prova, do qual não lhe
será permitido ausentar-se durante esse período;
§ 5º - As anotações efetuadas durante o período de consulta
poderão ser utilizadas no decorrer da prova, devendo ser feitas
em papel rubricado pela comissão e anexadas ao texto final;
§ 6º - A prova, que será lida em sessão pública pelo candidato, deverá ser reproduzida em cópias que serão entregues aos
membros da comissão julgadora, ao se abrir a sessão;
§ 7º - Cada prova será avaliada pelos membros da comissão
julgadora, individualmente.
B) Prova Didática (peso 3)
5 – A prova didática será pública, com a duração mínima
de 40 (quarenta) e máxima de 60 (sessenta) minutos, e versará
sobre o programa base do concurso, nos termos do art. 137, do
Regimento Geral da USP.
§ 1º - O sorteio do ponto será feito 24 horas antes da realização da prova didática;
§ 2º - O candidato poderá utilizar o material didático que
julgar necessário.
§ 3º - O candidato poderá propor substituição dos pontos,
imediatamente após tomar conhecimento de seus enunciados,
se entender que não pertencem ao programa do concurso,
cabendo à comissão julgadora decidir, de plano, sobre a procedência da alegação.
§ 4º - Os candidatos que se apresentarem depois do horário
estabelecido não poderão realizar as provas.
6 – Os pesos das provas são os mesmos estabelecidos no
Regimento da Unidade, e para o cálculo da média individual, a
soma dos pesos será o quociente de divisão.
7 – Serão considerados habilitados os candidatos que
alcançarem, da maioria dos examinadores, nota mínima sete.
8 – A Comissão de Seleção deve definir o primeiro colocado
pela maioria das indicações dos membros da Comissão. Excluído
o primeiro colocado, a Comissão deverá, dentre os candidatos
remanescentes, escolher o segundo colocado pela maioria das
indicações de seus membros, e assim, sucessivamente.
9 – Havendo empate, a Comissão de Seleção desempatará
mediante justificativa, levando em consideração a média global,
obtida pelos candidatos com todos os examinadores.
10 – O programa base do concurso será o seguinte:
1. - Linguagem Natural, Linguagem de Especialidade e a
Linguagem Documentária;
2. - Linguagens Documentárias: conceito, tipologia, finalidade e estrutura;
3. - Indexação e Elaboração de Resumos;
4. - Linguagens de Indexação;
5. - Política de Indexação;
6. - Aspectos teóricos e metodológicos da Organização da
Informação;
7. - Sistemas de Classificação Bibliográfica;
8. - Os Tesauros e os processos de organização e recuperação da informação;
9. - Construção de Tesauros;
10. - Ontologias, Taxonomias e Folksonomias;
11. - Aspectos Éticos na organização e representação da
informação.
11 – O (s) candidato (s) deverá (ão) comparecer no dia
14/08/2017, na sala da Assistência Acadêmica da Faculdade
de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, no endereço
supracitado, às 8h15, para o conhecimento do cronograma e
realização das provas. O não comparecimento implicará automaticamente na desistência do candidato.
12 – O resultado do processo seletivo será homologado
pelo CTA.
13 – A contratação será por prazo determinado (6 meses), a
partir do segundo semestre de 2017 e vigorará a partir da data
do exercício, nos termos estabelecidos na Resolução nº 5.872,
publicada no D.O.E. de 29/09/2010, alterada pela Resolução n°
6060/2012, publicada no D.O.E. de 28/02/2012, com possibilidade de prorrogação por mais 6 meses, se houver necessidade.
14 – Os docentes contratados por prazo determinado
ficarão submetidos ao Estatuto dos Servidores da Universidade
de São Paulo e vinculados ao Regime Geral da Previdência
Social – RGPS.
15 – São condições de admissão: Estar apto no exame
médico pré-admissional realizado pela USP. Ser autorizada a
acumulação, caso o candidato exerça outro cargo, emprego ou
função pública.
Maiores informações, bem como as normas pertinentes ao
processo seletivo, encontram-se à disposição dos interessados
na Assistência Acadêmica da Faculdade de Filosofia, Ciências
e Letras de Ribeirão Preto da USP (atac@listas.ffclrp.usp.br).
(2017.1.720.59.1)

Diário Oficial Poder Executivo - Seção I
FACULDADE DE FILOSOFIA, LETRAS E
CIÊNCIAS HUMANAS
A Congregação da FFLCH-USP, em sessão ordinária de
18/05/2017, em votação aberta e nos termos da legislação
vigente, houve por bem aceitar a inscrição do Professor Doutor
Marcos Martinho dos Santos no concurso público de títulos
e provas visando à obtenção do título de Livre-Docente no
Departamento de Letras Clássicas e Vernáculas, área de Língua
e Literatura Latina, disciplina de Língua Latina, conforme Edital
FFLCH/nº. 001/2017 de 18/02/2017. Na mesma oportunidade,
indicou os seguintes nomes para compor a Comissão Julgadora
do referido concurso. Titulares: Profs. Drs. José Antônio Alves
Torrano (DLCV-FFLCH, titular, Presidente 1), José Luís Fiorin (DL-FFLCH, Associado, aposentado), Pedro Paulo Abreu Funari (UNICAMP, Titular), Alexander Sens (Georgetown University, EUA,
Titular) e Jacyntho José Lins Brandão (UFMG, Titular). Suplentes:
Profs. Drs. Paula da Cunha Corrêa (DLCV-FFLCH, Livre-docente,
Presidente 2), João Ângelo de Oliva Neto (DLCV-FFLCH, Livre-Docente, Presidente 3), Maria Beatriz Borba Florenzano (MAE-USP, Titular) e Maria das Graças de Moraes Augusto (UFRJ,
Titular).
Terá início, no dia 19/06/2017, 2ª feira, às 08h30, no salão
nobre, nº 145 do Prédio da Administração da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, Rua do Lago, nº 717,
Cidade Universitária – São Paulo, o concurso público de títulos
e provas visando à obtenção do título de Livre-Docente no
Departamento de Letras Clássicas e Vernáculas, área de Língua
e Literatura Latina, disciplina de Língua Latina, conforme Edital
FFLCH/nº. 001/2017 de 18/02/2017. Está inscrito no referido
concurso o Professor Doutor Marcos Martinho dos Santos. A
Comissão Julgadora está assim constituída: Titulares: Profs. Drs.
José Antônio Alves Torrano (DLCV-FFLCH, titular, Presidente 1),
José Luís Fiorin (DL-FFLCH, Associado, aposentado), Pedro Paulo
Abreu Funari (UNICAMP, Titular), Alexander Sens (Georgetown
University, EUA, Titular) e Jacyntho José Lins Brandão (UFMG,
Titular). Suplentes: Profs. Drs. Paula da Cunha Corrêa (DLCV-FFLCH, Livre-docente, Presidente 2), João Ângelo de Oliva Neto
(DLCV-FFLCH, Livre-Docente, Presidente 3), Maria Beatriz Borba
Florenzano (MAE-USP, Titular) e Maria das Graças de Moraes
Augusto (UFRJ, Titular).
Ficam convocados pelo presente comunicado, os candidatos, a comissão julgadora e os suplentes, caso algum membro
titular fique impedido de comparecer, no dia e horário indicados
acima.
A Congregação da FFLCH-USP, em sessão ordinária de
18/05/2017, em votação aberta e nos termos da legislação
vigente, houve por bem aceitar a inscrição do Professor Doutor
Élvio Rodrigues Martins no concurso público de títulos e provas
visando à obtenção do título de Livre-Docente no Departamento
de Geografia, disciplina de Teoria e Método da Geografia II,
conforme Edital FFLCH/nº. 001/2017 de 18/02/2017. Na mesma
oportunidade, indicou os seguintes nomes para compor a
Comissão Julgadora do referido concurso: titulares: Amélia Luísa
Damiani (DG – FFLCH, Livre Docente, Presidente 1), Sandra Lencioni (DG – FFLCH, Titular, aposentada), Eliseu Savério Spósito
(UNESP, Pres. Prudente, Titular), José Borzachiello Silva (UFCE,
Titular) e José Sergio Fonseca de Carvalho (FE-USP, livre docente). Suplentes: André Roberto Martin (DG-FFLCH, Livre docente,
Presidente 2), Osvaldo Luís Angel Coggiola (DH– FFLCH-USP,
Titular, Presidente 3), Adilson Avansi de Abreu (DG – FFLCH, Titular, aposentado), Rogério Haesbaert da Costa (UFF – RJ, Titular) e
Jacob Binsztok (UFF-RJ, Titular).

INSTITUTO DE ARQUITETURA E
URBANISMO
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
INSTITUTO DE ARQUITETURA E URBANISMO - IAU
EDITAL IAU-ATAC 5/2017
Abertura de inscrições para o Concurso de Títulos e Provas
visando o provimento de 01 (um) cargo de Professor Doutor 1,
em RDIDP, junto a Área de Conhecimento Projeto de Arquitetura
e de Urbanismo.
O Diretor do Instituto de Arquitetura e Urbanismo (IAU)
torna público a todos os interessados que, de acordo com o
decidido pela Congregação, em sessão ordinária realizada em,
19/04/2017, estarão abertas, das 8h do dia 24/05 às 17h do
dia 03/07/2017 (horário oficial de Brasília/DF), as inscrições ao
concurso público de títulos e provas para o provimento de 1
(um) cargo de Professor Doutor, referência MS-3.1, em RDIDP,
cargo/claro de número 1233432, com salário de R$10.670,76
(dez mil, seiscentos e setenta reais e setenta e seis centavos),
referente ao mês de maio de 2016, junto à Área de conhecimento Projeto de Arquitetura e de Urbanismo, nos termos do art.
125, parágrafo 1º, do Regimento Geral da USP, e o respectivo
programa que segue:
1. - Arquitetura, Urbanismo e Cidade Brasileira.
2. - Arquitetura e Urbanismo Modernos: propostas urbanas
e suas leituras no Brasil.
3. - Arquitetura e Urbanismo Contemporâneos: propostas
urbanas e suas leituras no Brasil.
4. - Projeto urbanístico e redes de infraestrutura e de
serviços urbanos.
5. - Concepção estética, espacial e construtiva: relação
edifício e cidade.
6. - Projeto Habitacional: habitação e concepção urbano-ambiental.
7. - Intervenções Patrimoniais Urbanas: processos e estratégias de intervenção.
8. - Projeto, Paisagem e Espaço Urbano.
9. - Urbanismo Contemporâneo, Infraestrutura e Meio
Ambiente.
10. - Arte, Arquitetura e Espaço Urbano.
11. - Questões metodológicas da pesquisa em projeto de
arquitetura e de urbanismo.
IAU0752 Projeto II-B
IAU0733 Projeto III-A
IAU0734 Projeto III-B
IAU0735 Projeto IV-A
IAU0736 Projeto IV-B
IAU0411 Arquitetura e Urbanismo I
IAU0412 Arquitetura e Urbanismo II
IAU0745 Paisagismo I
IAU0746 Paisagismo II,
O concurso será regido pelo disposto no Estatuto, no Regimento Geral da Universidade de São Paulo e no Regimento do
Instituto de Arquitetura e Urbanismo, baixado pela Resolução
no. 5935 de 26 de julho de 2011.
1. Os pedidos de inscrição deverão ser feitos, exclusivamente, por meio do link https://uspdigital.usp.br/gr/admissao no
período acima indicado, devendo o candidato apresentar requerimento dirigido ao Diretor do IAU (disponível em http://www.
iau.usp.br), contendo dados pessoais e área de conhecimento a
que concorre, anexando os seguintes documentos:
I – memorial circunstanciado e comprovação dos trabalhos
publicados, das atividades realizadas pertinentes ao concurso e
das demais informações que permitam avaliação de seus méritos, em formato digital.
II – prova de que é portador do título de Doutor outorgado
pela USP, por ela reconhecido ou de validade nacional;
III – prova de quitação com o serviço militar, para candidatos do sexo masculino;
IV – título de eleitor;
V – comprovante(s) de votação da última eleição, prova de
pagamento da respectiva multa ou a devida justificativa.
Parágrafo 1º: Elementos comprobatórios do memorial referido no inciso I, tais como maquetes, obras de arte ou outros
materiais que não puderem ser digitalizados deverão ser apresentados até o último dia útil que antecede o início do concurso.

Parágrafo 2º: Os docentes em exercício na USP serão dispensados das exigências referidas nos incisos III e IV, desde que
as tenham cumprido por ocasião de seu contrato inicial.
Parágrafo 3º: Os candidatos estrangeiros serão dispensados
das exigências dos incisos III, IV e V, devendo comprovar que se
encontram em situação regular no Brasil.
Parágrafo 4º: O candidato estrangeiro aprovado no concurso e indicado para o preenchimento do cargo só poderá tomar
posse se apresentar visto temporário ou permanente que faculte
o exercício de atividade remunerada no Brasil.
Parágrafo 5º: No requerimento de inscrição, os candidatos
portadores de necessidades especiais deverão apresentar solicitação para que se providenciem as condições necessárias para
a realização das provas.
Parágrafo 6º: - É de responsabilidade exclusiva do candidato
o acompanhamento de todas as etapas referentes ao concurso
no Diário Oficial do Estado de São Paulo, Caderno Executivo I,
Seção ‘Concursos’, Subseção ‘Universidade de São Paulo’.
2. As inscrições serão julgadas pela Congregação do
Instituto de Arquitetura e Urbanismo, em seu aspecto formal,
publicando-se a decisão em Edital.
Parágrafo único – O concurso deverá realizar-se no prazo
de trinta a cento e vinte dias, a contar da data da publicação no
Diário Oficial do Estado da aprovação das inscrições, de acordo
com o artigo 134, parágrafo único, do Regimento Geral da USP.
3. O concurso será realizado, segundo critérios objetivos,
em duas fases, por meio de atribuição de notas em provas,
assim divididas:
1ª fase (eliminatória) – prova escrita – peso 3
2ª fase – I) julgamento do memorial com prova pública de
arguição - peso 4
II) prova didática - peso 3
Parágrafo 1º: A convocação dos inscritos para a realização
das provas será publicada no Diário Oficial do Estado.
Parágrafo 2º: Os candidatos que se apresentarem depois do
horário estabelecido não poderão realizar as provas.
I – Primeira fase: PROVA ESCRITA – Caráter Eliminatório
4. A prova escrita, que versará sobre assunto de ordem geral
e doutrinária, será realizada de acordo com o disposto no art.
139, e seu parágrafo único, do Regimento Geral da USP.
I – a comissão julgadora organizará uma lista de dez
pontos, com base no programa do concurso, e dela dará conhecimento aos candidatos vinte e quatro horas antes do sorteio
do ponto, sendo vedado ao candidato renunciar a esse prazo;
II - o candidato poderá propor a substituição de pontos,
imediatamente após tomar conhecimento de seus enunciados,
se entender que não pertencem ao programa do concurso,
cabendo à comissão julgadora decidir, de plano, sobre a procedência da alegação;
III - sorteado o ponto, inicia-se o prazo improrrogável de
cinco horas de duração da prova;
IV – durante sessenta minutos, após o sorteio, será permitida a consulta a livros, periódicos e outros documentos
bibliográficos;
V – as anotações efetuadas durante o período de consulta
poderão ser utilizadas no decorrer da prova, devendo ser feitas
em papel rubricado pela comissão e anexadas ao texto final;
VI – a prova, que será lida em sessão pública pelo candidato, deverá ser reproduzida em cópias que serão entregues aos
membros da comissão julgadora, ao se abrir a sessão;
VII – cada prova será avaliada, individualmente, pelos membros da comissão julgadora;
VIII – serão considerados habilitados para a 2ª fase os
candidatos que obtiverem, da maioria dos membros da comissão
julgadora, nota mínima sete;
IX – a comissão julgadora apresentará, em sessão pública,
as notas recebidas pelos candidatos.
Parágrafo 1º: Não será permitido o uso de microcomputador
para a realização da prova escrita.
Parágrafo 2º: Os equipamentos eletrônicos (celulares e
afins) deverão permanecer desligados e sob a guarda da Assistência Técnica Acadêmica durante os 60 minutos de consulta e
as 4 horas de prova escrita.
5. Participarão da segunda fase somente os candidatos
aprovados na primeira fase.
II – Segunda fase: PROVA PÚBLICA DE ARGUIÇÃO E JULGAMENTO DO MEMORIAL E PROVA DIDÁTICA
PROVA PÚBLICA DE ARGUIÇÃO E JULGAMENTO DO
MEMORIAL
6. O julgamento do memorial, expresso mediante nota
global, incluindo arguição e avaliação, deverá refletir o mérito
do candidato.
Parágrafo único – No julgamento do memorial, a comissão
apreciará:
I – produção científica, literária, filosófica ou artística;
II – atividade didática universitária;
III – atividades relacionadas à prestação de serviços à
comunidade;
IV – atividades profissionais ou outras, quando for o caso;
V - diplomas e outras dignidades universitárias.
PROVA DIDÁTICA
7. A prova didática será pública, com a duração mínima de
quarenta e máxima de sessenta minutos, e versará sobre o programa da área de conhecimento acima mencionada, nos termos
do artigo 137 do Regimento Geral da USP.
I – a comissão julgadora, com base no programa do concurso, organizará uma lista de dez pontos, da qual os candidatos
tomarão conhecimento imediatamente antes do sorteio do
ponto;
II – o candidato poderá propor a substituição de pontos,
imediatamente após tomar conhecimento de seus enunciados,
se entender que não pertencem ao programa do concurso,
cabendo à comissão julgadora decidir, de plano, sobre a procedência da alegação;
III – o sorteio do ponto será feito vinte e quatro horas antes
da realização da prova didática, sendo vedado ao candidato
renunciar a esse prazo;
IV – o candidato poderá utilizar o material didático que
julgar necessário;
V – se o número de candidatos o exigir, eles serão divididos
em grupos de, no máximo, três, observada a ordem de inscrição,
para fins de sorteio e realização da prova.
JULGAMENTO DA 2ª FASE
8. Ao término da apreciação das provas, cada candidato terá
de cada examinador uma nota final que será a média ponderada
das notas por ele conferidas nas duas fases, observados os pesos
mencionados no item 3.
9. As notas das provas poderão variar de zero a dez, com
aproximação até a primeira casa decimal.
10. A nota obtida pelo candidato aprovado na prova escrita
irá compor a média final da segunda fase, com peso 3.
11. O resultado do concurso será proclamado pela comissão
julgadora imediatamente após seu término, em sessão pública.
12. Serão considerados habilitados os candidatos que
obtiverem, da maioria dos examinadores, nota final mínima sete.
13. A indicação dos candidatos será feita por examinador,
segundo as notas por ele conferidas.
14. Será proposto para nomeação o candidato que obtiver o
maior número de indicações da comissão julgadora.
15. A posse do candidato indicado ficará sujeita à aprovação em exame médico realizado pelo Departamento de Perícias
Médicas do Estado – DPME, nos termos do Artigo 47, VI da Lei
nº 10.261/68.
16. A nomeação do docente aprovado no concurso, assim
como as demais providências decorrentes, serão regidas pelos
termos da Resolução 7271 de 2016.
17. O docente em RDIDP deverá manter vínculo empregatício exclusivo com a USP, nos termos do artigo 197 do Regimento
Geral da USP.
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18. O concurso terá validade imediata e será proposto para
nomeação somente o candidato indicado para o cargo posto
em concurso.
19. O candidato será convocado para posse pelo Diário
Oficial do Estado.
Informações adicionais, bem como as normas pertinentes
ao concurso, encontram-se à disposição dos interessados na
Assistência Técnica Acadêmica do Instituto de Arquitetura e
Urbanismo da Universidade de São Paulo, sito à Avenida Trabalhador São-carlense, 400 – São Carlos – SP, CEP 13566-590, ou
pelo telefone (16) 3373-8765 ou e-mails iau.colegiados@sc.usp.
br e iau.academica@sc.usp.br.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
REITORIA
DIRETORIA GERAL DE RECURSOS
HUMANOS
DIVISÃO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
EDITAL DE PRORROGAÇÃO
A Diretoria Geral de Recursos Humanos, por intermédio da
Divisão de Planejamento e Desenvolvimento, prorroga por mais
01 (um) ano o processo seletivo temporário, através de contratação por prazo determinado para a seguinte função:
PAEPE - Biólogo – Processo 01P-09265/2016, conforme
previsto no edital 001/2016.

SECRETARIA GERAL
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
FACULDADE DE ENGENHARIA DE ALIMENTOS
EDITAL
Fica prorrogado por mais 20 (vinte) dias úteis, a partir de
25/05/2017, o prazo para recebimento de inscrições para o
Concurso Público de provas e títulos para o provimento de 01
(um) cargo de Professor Doutor, nível MS 3.1 em RTP com opção
preferencial para o RDIDP nos termos do item 2, na área de
"Embalagem e Estabilidade de Alimentos", nas disciplinas de
Graduação: TA-623 Embalagem de Alimentos e TA 023- Desenvolvimento de produtos e Processos e nas disciplinas de Pós-Graduação TP-005 Desenvolvimento de Embalagens e TP-244
Embalagem e Estabilidade de Alimentos, do Departamento de
Tecnologia de Alimentos da Faculdade de Engenharia de Alimentos da Universidade Estadual de Campinas, objeto do Edital
publicado no DOE de 25/04/2017, página 276 e 277, Seção I.
(Proc. nº 04-P-4733/2017).

UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA
REITORIA
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO
EDITAL Nº 14/2017-DA/PRAd – Resultado da Prova de Títulos, Prova Didática e Argüição do Projeto de Pesquisa
(CONCURSO PÚBLICO Nº 11/2017-DA/PRAd)
O Diretor da Divisão de Administração da Reitoria da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, DIVULGA
aos candidatos inscritos para o emprego público de Professor
Assistente Doutor - Regime de Dedicação Integral à Docência e
a Pesquisa - RDIDP, no conjunto de disciplinas: Fundamentos de
Engenharia Aeronáutica; Sistemas Dinâmicos e Vibrações Mecânicas, junto ao Curso de Engenharia Aeronáutica do Câmpus
Experimental de São João da Boa Vista, o que segue:
1. Candidato ausente:
Inscrição - Documento
02 - 19.666.500-0
03 - 54.341.856-X
07 - 25.970.728-4
2. Resultado da Prova de Títulos, realizada em 17/05/2017:
Inscrição - Documento - Nota 1 - Nota 2 - Nota 3
01 - 27.964.045-6 - 7,80 - 7,80 - 7,80
04 - 4.001.334 SDS-PE - 6,75 - 6,75 - 6,75
05 - 50.315.209-2 - 5,90 - 5,90 - 5,90
06 - 34.779.422-1 - 2,90 - 2,90 - 2,90
08 - 47.798.580-4 - 6,50 - 6,50 - 6,50
3. Resultado da Prova Didática, realizada em 18/05/2017:
Inscrição - Documento - Nota 1 - Nota 2 - Nota 3
01 - 27.964.045-6 - 8,10 - 7,80 - 8,30
04 - 4.001.334 SDS-PE - 9,50 - 9,50 - 9,80
05 - 50.315.209-2 - 7,60 - 7,80 - 8,20
06 - 34.779.422-1 - 5,60 - 7,00 - 5,70
08 - 47.798.580-4 - 7,60 - 7,90 - 8,20
4. Resultado da Argüição do Projeto de Pesquisa, realizada
em 18/05/2017:
Inscrição - Documento - Nota 1 - Nota 2 - Nota 3
01 - 27.964.045-6 - 8,00 - 8,40 - 8,40
04 - 4.001.334 SDS-PE - 9,50 - 9,60 - 9,50
05 - 50.315.209-2 - 8,50 - 8,60 - 8,00
06 - 34.779.422-1 - 8,00 - 8,20 - 8,40
08 - 47.798.580-4 - 8,00 - 8,10 - 7,80
5. Média Final
Inscrição - Documento - Nota 1 - Nota 2 - Nota 3
01 - 27.964.045-6 - 7,93 - 7,95 - 8,08
04 - 4.001.334 SDS-PE - 8,13 - 8,15 - 8,20
05 - 50.315.209-2 - 6,98 - 7,05 - 7,00
06 - 34.779.422-1 - 4,85 - 5,25 - 4,98
08 - 47.798.580-4 - 7,15 - 7,25 - 7,25
6. Habilitação
Candidato Não Habilitado
Documento - Média Final
34.779.422-1 - 5,03
Candidato Habilitado
Nome - Documento - Média Final
Rodrigo Cassineli Palharini - 27.964.045-6 - 7,98
Priscilla Andressa de Sousa Silva - 4.001.334 SDS-PE - 8,16
Francisco das Chagas Carvalho - 50.315.209-2 - 7,01
Rodrigo Tumolin Rocha - 47.798.580-4 - 7,22
Conforme constou no Edital de Abertura de Inscrições,
Capítulo 11 – Das Disposições gerais, o prazo de interposição
de recurso quanto ao resultado final do concurso será de 5 dias
úteis a contar desta publicação.
Não serão aceitos recursos interpostos por meio de fax
ou e-mail.
Os recursos deverão ser protocolados, pessoalmente ou por
meio de um procurador, no Câmpus de São João da Boa Vista,
Av. Profª Isette Correa Fontão, 505 - Jardim das Flores - São João
da Boa Vista - SP.
E, para que chegue ao conhecimento de todos, é expedido
o presente Edital.
São Paulo, 22 de maio de 2017.
Divisão de Administração
ALEXSANDRO ALBUQUERQUE LUZ
Diretor

UNIDADES UNIVERSITÁRIAS
CAMPUS DE ARARAQUARA
Faculdade de Ciências Farmacêuticas
CÂMPUS DE ARARAQUARA
FACULDADE DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS
EDITAL Nº 19/2017-DTAd-FCF/CAr.
A Faculdade de Ciências Farmacêuticas do Câmpus de
Araraquara-UNESP torna público o resultado final do concurso
público de provas e títulos para provimento de 01 (um) cargo
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