sábado, 10 de abril de 2021
71 - JEOVANNI CAMARGO DE OLIVEIRA
72 - MARINA BORDIERI DE BARROS
76 - ADILSON LEANDRO HONORATO
86 - JULIANA MAGALHAES
90 - RAFAELA MELO CARRARA
91 - MARCO AURELIO BRITO DE SOUZA
96 - VITOR GABRIEL SILVA SANTOS
102 - LUCAS FERNANDES DE PAULA
103 - VAGNER VIEIRA GALDINO
104 - LEONARDO RAFAEL PEREIRA COLLIN
108 - LARISSA BERNARDO CARTACHO SARRICO
1. - PROTOCOLO COM MEDIDAS SANITÁRIAS ESPECÍFICAS
PARA REALIZAÇÃO DE PROVAS DE CONCURSOS PÚBLICOS,
CONFORME ESTABELECIDO EM Resolução GR 108/2020, alterada pela Resolução GR 109/2020 :
1) - Obrigatório o uso de máscara de proteção, cobrindo
nariz e boca, durante todo o tempo de permanência no local de
realização das provas;
a. - Não serão fornecidas máscaras de proteção ao candidato, o qual deverá dispor da quantidade suficiente para sua
reposição, bem como embalagem plástica para seu descarte e
manutenção, uma vez que é recomendada a sua troca na entrada do prédio e a cada 2 horas de uso;
2) - Ao chegar no local das provas, higienizar as mãos com
álcool em gel 70% disponibilizado pela Universidade;
3) - Manter o distanciamento no mínimo 1,5 metros entre
os demais presentes;
4) - O candidato deverá trazer seu kit de material individual: lápis, caneta azul ou preta, borracha, álcool em gel, água
e embalagem plástica para guardar as máscaras já utilizadas;
5) - É proibido o uso de bebedouros coletivos;
6) - É proibido o consumo de qualquer tipo de alimentos
nas dependências dos locais das provas, incluindo as salas de
realização das provas;
7) - O ingresso e a permanência nas dependências do local
de realização das provas estão restritos aos candidatos convocados, a fim de se evitar aglomerações;
8) - Os candidatos deverão seguir todos os cuidados sanitários e regras de higiene pessoal e etiqueta respiratória definidos
nos protocolos pela Universidade, disponível em https://www.
unicamp.br/unicamp/cartilha-covid-19 .
A recusa do candidato em obedecer às normas sanitárias
das autoridades competentes dispostas no presente edital de
convocação acarretará a sua retirada do local de realização das
provas e a sua eliminação do Concurso Público.
2. - DISPOSIÇÕES GERAIS
Somente poderão participar das Provas Escrita Objetiva e
Escrita Dissertativa os candidatos cujas inscrições foram confirmadas, devendo comparecer ao local de realização das provas
com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos à hora estabelecida, munidos de documento de identidade com foto, Régua
comum transparente., lápis, caneta azul ou preta e borracha.
Serão considerados documentos de identidade com foto:
carteiras expedidas pelos Comandos Militares, pelas Secretarias
de Segurança Pública, pelos Institutos de Identificação e pelos
Corpos de Bombeiros Militares; carteiras expedidas pelos órgãos
fiscalizadores de exercício profissional (ordens, conselhos etc.);
passaporte brasileiro; certificado de reservista; carteiras funcionais expedidas por órgão público que, por lei federal, valham
como identidade; carteira de trabalho; carteira nacional de
habilitação (somente modelo com foto).
Não serão aceitos como documentos de identidade: certidões de nascimento, CPF, títulos eleitorais, carteiras de motorista
(modelo sem foto), carteiras de estudante, carteiras funcionais
sem valor de identidade, nem documentos ilegíveis, não identificáveis e/ou danificados.
Os candidatos que não estiverem munidos de documento
de identidade com foto, conforme acima especificado, não poderão ingressar na sala para realização das provas.
O não comparecimento às provas caracteriza desistência
automática do Concurso Público.

SECRETARIA GERAL
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS
EDITAL
A Direção da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Estadual de Campinas, retifica o Edital do Calendário de
Provas publicado no DOE de 31/03/2021, página 137, Seção I,
referente ao concurso de provas e títulos para obtenção do Título de Livre Docente, na área de Neurocirurgia, na(s) disciplina(s)
RM752 Ambulatório de Neurocirurgia e MD754 – Atenção
Clínico-Cirúrgica Integrada III, do Departamento de Neurologia
da Faculdade de Ciências Médicas, da Universidade Estadual de
Campinas. (Proc. Nº 02-P-15060/2020)
onde constou:
“O Concurso de que se trata este edital terá início às
08h30min do dia 15 de maio de 2021...”
constar:
“O Concurso de que se trata este edital terá início às
08h30min do dia 19 de maio de 2021...”
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
FACULDADE DE ENGENHARIA ELÉTRICA E DE COMPUTAÇÃO
EDITAL
A Universidade Estadual de Campinas torna pública a
abertura de inscrições para o concurso de provas e títulos para
obtenção do Título de Livre Docente na área de Engenharia
Elétrica e de Computação, na disciplina EA721 - Princípios de
Controle e Servomecanismo, da Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação, da Universidade Estadual de Campinas.
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 universitários, 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 profissional, 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.
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1.5 - A banca do concurso poderá solicitar ao candidato
informações sobre o memorial descritivo ou solicitar documentação comprobatória.
1.6. - O Memorial poderá ser aditado, instruído ou completado 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 direcionadas 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 antecedência
mínima de 30 (trinta) dias, a respeito da Congregação 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 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 Extensão 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 competência 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 Universidade 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 Comissão 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 acadêmicas 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 candidato 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 disponível 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 disponibilizada 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 remota 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 incialmente divulgado.
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 habilitados à Livre-Docência.
4.3. Os membros da Comissão Julgadora emitirão o julgamento 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 resultado do concurso que será submetido à aprovação da Congregação 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 ser 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
Engenharia Elétrica e de Computação, 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, exclusivamente de nulidade, à Câmara de Ensino, Pesquisa e Extensão.
VI – DA LEGISLAÇÃO
6. O presente concurso obedecerá às disposições contidas na Deliberação CONSU-A-60/2020 e Deliberação CONSU-A-033/2019 que estabelece o perfil de Professor Associado I
(MS5.1) da Faculdade de Engenharia Elétrica de Computação.
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
FACULDADE DE ENGENHARIA ELÉTRICA E DE COMPUTAÇÃO
EDITAL
A Universidade Estadual de Campinas torna pública a
abertura de inscrições para o concurso de provas e títulos para
obtenção do Título de Livre Docente na área de Engenharia
Elétrica e de Computação, na disciplina EE754 – Ondas Guiadas,
da Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação, da Universidade Estadual de Campinas.
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 universitários, 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 profissional, 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 documentação comprobatória.
1.6. - O Memorial poderá ser aditado, instruído ou completado 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 direcionadas 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 antecedência
mínima de 30 (trinta) dias, a respeito da Congregação 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 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 Extensão 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 competência 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 Universidade 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 Comissão 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 acadêmicas 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 candidato 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 disponível nas unidades e arquivadas junto à Direção da unidade por
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no mínimo 6 (seis) meses após a homologação dos resultados
pela CEPE.
3.4.1 A gravação de que trata o ‘caput’ poderá ser disponibilizada 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 remota 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 incialmente divulgado.
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 habilitados à Livre-Docência.
4.3. Os membros da Comissão Julgadora emitirão o julgamento 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 resultado do concurso que será submetido à aprovação da Congregação 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 ser 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
Engenharia Elétrica e de Computação, 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, exclusivamente de nulidade, à Câmara de Ensino, Pesquisa e Extensão.
VI – DA LEGISLAÇÃO
6. O presente concurso obedecerá às disposições contidas na Deliberação CONSU-A-60/2020 e Deliberação CONSU-A-033/2019 que estabelece o perfil de Professor Associado I
(MS5.1) da Faculdade de Engenharia Elétrica de Computação.
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
FACULDADE DE ENGENHARIA ELÉTRICA E DE COMPUTAÇÃO
EDITAL
A Universidade Estadual de Campinas torna pública a
abertura de inscrições para o concurso de provas e títulos para
obtenção do Título de Livre Docente na área de Engenharia
Elétrica e de Computação, na disciplina EG603 - Cálculo de
Curto-Circuito em Sistemas de Energia Elétrica, da Faculdade de
Engenharia Elétrica e de Computação, da Universidade Estadual
de Campinas.
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 universitários, 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 profissional, 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 documentação comprobatória.
1.6. - O Memorial poderá ser aditado, instruído ou completado 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 direcionadas 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 antecedência
mínima de 30 (trinta) dias, a respeito da Congregação 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 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 Extensão 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

258 – São Paulo, 131 (68)
ou de categorias equivalentes pertencentes a estabelecimentos
de ensino superior oficial ou profissionais de reconhecida competência 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 Universidade 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 Comissão 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 acadêmicas 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 candidato 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 disponível 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 disponibilizada 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 remota 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 incialmente divulgado.
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 habilitados à Livre-Docência.
4.3. Os membros da Comissão Julgadora emitirão o julgamento 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 resultado do concurso que será submetido à aprovação da Congregação 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 ser 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
Engenharia Elétrica e de Computação, 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, exclusivamente de nulidade, à Câmara de Ensino, Pesquisa e Extensão.
VI – DA LEGISLAÇÃO
6. O presente concurso obedecerá às disposições contidas na Deliberação CONSU-A-60/2020 e Deliberação CONSU-A-033/2019 que estabelece o perfil de Professor Associado I
(MS5.1) da Faculdade de Engenharia Elétrica de Computação.

UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA
UNIDADES UNIVERSITÁRIAS
CAMPUS DE ARAÇATUBA
Faculdade de Medicina Veterinária
EDITAL Nº 18/2021-STDARH - FMVA – Resultado e Classificação
O Diretor Técnico da Divisão Técnica Administrativa da
Faculdade de Medicina Veterinária do
Câmpus de Araçatuba, TORNA PÚBLICO o resultado e classificação do Concurso Público de
Provas e Títulos para contratação de 1 (um) Professor Substituto, em 12 (doze) horas
semanais de trabalho, junto ao Departamento de Produção
e Saúde Animal, na disciplina de, FISIOLOGIA ESPECIAL VETERINÁRIA, objeto do Edital nº 07/2021-STDARH-FMVA,
realizado nos dias 07 e 08/04/2021, na seguinte conformidade:
CANDIDATOS APROVADOS
Nome – RG – Média Final – Classificação
NARIAN ROMANELLO – 47.728.295-7-SSP/SP - Média final
8,61 - 1º
Examinador – Títulos (peso 1) / Didática (peso 1) / Média
1º EXAMINADOR: 10,0 / 8,10 / 9,05
2º EXAMINADOR: 10,0/ 7,10 / 8,55
3º EXAMINADOR: 10,0/ 6,50 / 8,25

Diário Oficial Poder Executivo - Seção I
GIOVANA BARROS NUNES – 49.769.041-X -SSP/SP - Média
final 7,18 - 2º
Examinador – Títulos (peso 1) / Didática (peso 1) / Média
1º EXAMINADOR: 6,00 / 6,80 / 6,40
2º EXAMINADOR: 6,00/ 9,30 / 7,65
3º EXAMINADOR: 6,00/ 9,00/ 7,50
CANDIDATOS NÃO APROVADOS
RG 36.544.977-5-SSP/SP - Média final 4,86
Examinador – Títulos (peso 1) / Didática (peso 1) / Média
1º EXAMINADOR: 4,38 / 4,20 / 4,29
2º EXAMINADOR: 4,38 / 5,80 / 5,09
3º EXAMINADOR: 4,38 / 6,00 /5,19
RG 25.435.219-4- SSP/SP- Média final 4,62
Examinador – Títulos (peso 1) / Didática (peso 1) / Média
1º EXAMINADOR: 4,00 / 5,20 / 4,60
2º EXAMINADOR: 4,00 / 5,50 / 4,75
3º EXAMINADOR: 4,00 / 4,50 /4,50
Caberá recurso à Congregação da unidade, no prazo de 05
(cinco) dias úteis, contados da
publicação, dirigindo à Congregação da Faculdade de Medicina Veterinária do Câmpus de
Araçatuba através do endereço eletrônico stdarh.fmva@
unesp.br .
Processo ARAC/FMV- 34/2021.

CAMPUS DE ARARAQUARA
Faculdade de Ciências e Letras
EDITAL Nº 057/2021-FCL/CAr – Resultado e Classificação
Final
O Diretor da Divisão Técnica Administrativa da Faculdade
de Ciências e Letras do Câmpus de Araraquara, TORNA PÚBLICO
o resultado e classificação do Concurso Público de Títulos e
Provas para contratação de 1 (um) Professor Substituto, em 12
horas semanais de trabalho, junto ao Departamento de Administração Pública da Faculdade de Ciências e Letras do Câmpus
de Araraquara, objeto do Edital nº 001/2021-FCL/CAr, realizado
no período de 6-4-2021 a 8-4-2021, na seguinte conformidade:
CANDIDATOS APROVADOS:
NOME - RG: - Média Final - Classificação
Examinador – Títulos (peso 1) / Didática (peso 2) / Média
HEBER SILVEIRA ROCHA– 441325518- 9,83 – 1º
Profa. Dra. Soraya Regina Gasparetto: 9,50/10,00/9,83
Profa. Dra. Ana Cláudia Niedhardt Capella: 9,50/10,00/9,83
Prof. Dr. Fábio Noel Stanganini:9,50/10,00/9,83
RENAN ANDREOSI SALLES DE OLIVEIRA– 30794069X 8,50 – 2º
Profa. Dra. Soraya Regina Gasparetto: 5,50/10,00/8,50
Profa. Dra. Ana Cláudia Niedhardt Capella: 5,50/10,00/8,50
Prof. Dr. Fábio Noel Stanganini:5,50/10,00/8,50
DAIANE RONCATO CARDOZO– 413290578 - 8,46– 3º
Profa. Dra. Soraya Regina Gasparetto: 8,50/8,60/8,57
Profa. Dra. Ana Cláudia Niedhardt Capella: 8,50/8,10/8,23
Prof. Dr. Fábio Noel Stanganini:8,50/8,60/8,57
EVANDRO COGGO CRISTOFOLETTI– 492199413 - 8,27– 4º
Profa. Dra. Soraya Regina Gasparetto: 8,00/8,50/8,33
Profa. Dra. Ana Cláudia Niedhardt Capella: 8,00/8,40/8,27
Prof. Dr. Fábio Noel Stanganini:8,00/8,30/8,20
ROGÉRIO BEZERRA DA SILVA– 290400090 - 8,09– 5º
Profa. Dra. Soraya Regina Gasparetto: 10,00/7,20/8,13
Profa. Dra. Ana Cláudia Niedhardt Capella: 10,00/7,20/8,13
Prof. Dr. Fábio Noel Stanganini: 10,00/7,00/8,00
ANA PAULA DE OLIVEIRA LEPORI– 242850728 - 7,48 – 6º
Profa. Dra. Soraya Regina Gasparetto: 8,30/7,40/7,70
Profa. Dra. Ana Cláudia Niedhardt Capella: 8,30/7,10/7,50
Prof. Dr. Fábio Noel Stanganini: 8,30/6,70/7,23
JULIANA CHIARETTI NOVI - 27070218 - 7,13 – 7º
Profa. Dra. Soraya Regina Gasparetto: 9,80/5,70/7,07
Profa. Dra. Ana Cláudia Niedhardt Capella: 9,80/5,80/7,13
Prof. Dr. Fábio Noel Stanganini: 9,80/5,90/7,20
CANDIDATOS NÃO APROVADOS:
Nº /Ordem de Inscrição- RG: - Média Final
Examinador – Títulos (peso 1) / Didática (peso 2) / Média
003 - 268788960 - 6,41
Profa. Dra. Soraya Regina Gasparetto: 5,70/6,80/6,43
Profa. Dra. Ana Cláudia Niedhardt Capella:5,70/6,60/6,30
Prof. Dr. Fábio Noel Stanganini: 5,70/6,90/6,50
006 - 46335509X - 5,99
Profa. Dra. Soraya Regina Gasparetto: 4,50/6,50/5,83
Profa. Dra. Ana Cláudia Niedhardt Capella:4,50/6,70/5,97
Prof. Dr. Fábio Noel Stanganini: 4,50/7,00/6,17
DESCLASSIFICADOS/AUSENTES
Ordem de Inscrição - RG:
002- 205671860
008- 195779939
010- 483306599
012- 124469172
Caberá recurso à Congregação, no prazo de 05 (cinco) dias
úteis, contados da data desta publicação. Os recursos terão
a forma escrita, devendo ser realizada através do endereço
eletrônico: rh.fclar@unesp.br, dentro do prazo previsto no Edital.
(Processo nº 756/2020-FCL/CAr.)
O DIRETOR DA FACULDADE DE CIÊNCIAS E LETRAS DO
CÂMPUS DE ARARAQUARA–UNESP, CONVOCA os candidatos
abaixo relacionados, habilitados no Concurso Público para
contratação de Professor Substituto, em caráter emergencial,
para atender excepcional interesse público, para o 1° semestre
letivo de 2021, em 12 horas semanais de trabalho, sob o regime
jurídico da CLT e Legislação Complementar, para encaminhar à
Seção Técnica de Desenvolvimento e Administração de Recursos
Humanos – STDARH, por meio do endereço eletrônico rh.fclar@
unesp.br, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da
publicação deste Edital, os seguintes documentos digitalizados:
1 - Fotocópia da Cédula de Identidade;
2 - Fotocópia do Título de Eleitor;
3 - Certidão de Quitação Eleitoral;
4 - Fotocópia do Certificado de Reservista (quando masculino);
5 - Fotocópia do comprovante de graduação em curso em
nível superior e de pós-graduação, com o histórico escolar;
6 - Fotocópia da Certidão de Nascimento ou Casamento;
7 - Fotocópia do cartão de inscrição no PIS/PASEP;
8 - Fotocópia do cartão do CPF;
9 - Comprovante de Situação Cadastral no CPF;
10 - Carteira de Trabalho e Previdência Social;
11 - 2 fotos 3x4 recentes;
12 - Declaração de bens e valores que compõem o seu
patrimônio privado;
13 - Conta bancária no Banco do Brasil S/A (pode ser aberta
na ocasião do exercício).
O não envio dos documentos solicitados no prazo acima
estabelecido, bem como a recusa à contratação ou, se consultado e contratado deixar de entrar em exercício, terá exaurido o
direito decorrente de sua habilitação no concurso.
EDITAL DE CONVOCAÇÃO N° – DEPARTAMENTO – CLASSIFICAÇÃO – NAS DISCIPLINAS – NOME – RG – EDITAL DE
INSCRIÇÕES – PROCESSO-FCL/CAr:
54/2021 - Economia - 1° - “Economia Brasileira”; “Teorias
do Crescimento e Ciclos Econômicos” - Celso Pereira Neris Junior
- 434351106 - 085/2020 - 726/2020.
55/2021 - Economia - 1° - “Formação Econômica do Brasil
II”; “Economia Brasileira” - Paulo Cesar Brigante - 15978695 82/2020 - 733/2020.
O DIRETOR DA FACULDADE DE CIÊNCIAS E LETRAS DO
CÂMPUS DE ARARAQUARA–UNESP, CONVOCA os candidatos
abaixo relacionados, habilitados no Concurso Público para
contratação de Professor Substituto, em caráter emergencial,
para atender excepcional interesse público, no período letivo do
ano de 2021, em 12 horas semanais de trabalho, sob o regime

jurídico da CLT e Legislação Complementar, para encaminhar à
Seção Técnica de Desenvolvimento e Administração de Recursos
Humanos – STDARH, por meio do endereço eletrônico rh.fclar@
unesp.br, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da
publicação deste Edital, os seguintes documentos digitalizados:
1 - Fotocópia da Cédula de Identidade;
2 - Fotocópia do Título de Eleitor;
3 - Certidão de Quitação Eleitoral;
4 - Fotocópia do Certificado de Reservista (quando masculino);
5 - Fotocópia do comprovante de graduação em curso em
nível superior e de pós-graduação, com o histórico escolar;
6 - Fotocópia da Certidão de Nascimento ou Casamento;
7 - Fotocópia do cartão de inscrição no PIS/PASEP;
8 - Fotocópia do cartão do CPF;
9 - Comprovante de Situação Cadastral no CPF;
10 - Carteira de Trabalho e Previdência Social;
11 - 2 fotos 3x4 recentes;
12 - Declaração de bens e valores que compõem o seu
patrimônio privado;
13 - Conta bancária no Banco do Brasil S/A (pode ser aberta
na ocasião do exercício).
O não envio dos documentos solicitados no prazo acima
estabelecido, bem como a recusa à contratação ou, se consultado e contratado deixar de entrar em exercício, terá exaurido o
direito decorrente de sua habilitação no concurso.
EDITAL DE CONVOCAÇÃO N° – DEPARTAMENTO – CLASSIFICAÇÃO – NAS DISCIPLINAS – NOME – RG – EDITAL DE
INSCRIÇÕES – PROCESSO-FCL/CAr:
056 /2021 - Administração Pública - 1° - “Finanças Públicas”; “Administração Financeira e Orçamentária Pública” Renato Eliseu Costa - 301198457 - 002/2021 - 757/2020.
O DIRETOR DA FACULDADE DE CIÊNCIAS E LETRAS DO
CÂMPUS DE ARARAQUARA–UNESP, CONVOCA os candidatos
abaixo relacionados, habilitados no Concurso Público para contratação de Professor Substituto, em caráter emergencial, para
atender excepcional interesse público, no período relativo ao 1°
semestre letivo de 2021, em 12 horas semanais de trabalho, sob
o regime jurídico da CLT e Legislação Complementar, para encaminhar à Seção Técnica de Desenvolvimento e Administração de
Recursos Humanos – STDARH, por meio do endereço eletrônico
rh.fclar@unesp.br, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados
a partir da publicação deste Edital, os seguintes documentos
digitalizados:
1 - Fotocópia da Cédula de Identidade;
2 - Fotocópia do Título de Eleitor;
3 - Certidão de Quitação Eleitoral;
4 - Fotocópia do Certificado de Reservista (quando masculino);
5 - Fotocópia do comprovante de graduação em curso em
nível superior e de pós-graduação, com o histórico escolar;
6 - Fotocópia da Certidão de Nascimento ou Casamento;
7 - Fotocópia do cartão de inscrição no PIS/PASEP;
8 - Fotocópia do cartão do CPF;
9 - Comprovante de Situação Cadastral no CPF;
10 - Carteira de Trabalho e Previdência Social;
11 - 2 fotos 3x4 recentes;
12 - Declaração de bens e valores que compõem o seu
patrimônio privado;
13 - Conta bancária no Banco do Brasil S/A (pode ser aberta
na ocasião do exercício).
O não envio dos documentos solicitados no prazo acima
estabelecido, bem como a recusa à contratação ou, se consultado e contratado deixar de entrar em exercício, terá exaurido o
direito decorrente de sua habilitação no concurso.
EDITAL DE CONVOCAÇÃO N° – DEPARTAMENTO – CLASSIFICAÇÃO – NAS DISCIPLINAS – NOME – RG – EDITAL DE
INSCRIÇÕES – PROCESSO-FCL/CAr:
058 /2021 - Educação - 1° - “Educação Infantil: Creches”;
“Estágio Curricular Supervisionado em Educação Infantil: Creches” - Juliane Olivia dos Anjos - 41.428.607-8 - 086/2020
- 732/2020.

Instituto de Química
EDITAL Nº 46/2021 – IQ/CAr – CONVOCAÇÃO PROVA AS
PROVAS
O Diretor da Divisão Técnica Administrativa do Instituto de
Química do Câmpus de Araraquara,
CONVOCA os candidatos abaixo relacionados, inscritos no
concurso público de títulos e provas para contratação de 01(um)
Professor Substituto, referente ao Edital nº 12/2021-IQ/CAr,
na Área de Química e nas disciplinas/conjunto de disciplinas:
Determinação Estrutural de Compostos Orgânicos, Métodos
Analíticos de Separação, Métodos Espectrométricos, Preparação
e Caracterização de Substâncias Orgânicas, Química Orgânica,
Química Orgânica Experimental, Química Orgânica I, Química
Orgânica II, Química Orgânica III, Tópicos Complementares em
Química Orgânica, junto ao Departamento de Bioquímica e Química Orgânica do Instituto de Química do Campus de Araraquara, para as provas a serem realizadas nos dias 19 e 20 de abril
de 2021, com início às 07h30min, 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 19/04 – ÀS 07H30MIN: – Abertura do Concurso Público,
Instalação da Comissão Examinadora, definição do calendário e
na sequência início do 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 videoconferência 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 inscrição dos candidatos.
DIA 20/04 - ÀS 08H00MIN – Início da 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 conexão da internet no momento da prova. Não
haverá segunda chamada para quaisquer das etapas, seja
qual for o motivo alegado. Sua ausência ou não acesso no
horário determinado, importará na eliminação do concurso
público.
Durante a realização da prova didática o candidato deve
utilizar equipamento com câmera, de modo a permitir a visualização 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) 997097089.
CANDIDATOS CONVOCADOS:
NÚMERO INSCRIÇÃO – NOME - RG
2 - LIDIANE GASPARETO FELIPPE - 33.614.223-7
3 - ROSIMEIRE COURA BARCELOS - 11.289.895
4 - ANA LÚCIA BASSI - 20.319.747-1
5 - WILLIAN GARCIA BIROLLI - 43.898.563-1
6 - IRWIN ALEXANDER PATINO LINARES - V752411-C
7 - DOUGLAS HENRIQUE FOCKINK - 9.695.401-8
8 - IZABEL LUZIA MIRANDA - 16.300.641
9 - MARCIO MARÇAL LOBO - 90.738.817-33
(Proc. nº 106/2021 - IQ/CAr).
Araraquara, 09 de abril de 2021.
André Luiz Palomino
Diretor Técnico de Divisão
Divisão Técnica Administrativa

sábado, 10 de abril de 2021
CAMPUS DE ASSIS
Faculdade de Ciências e Letras de Assis
CÂMPUS DE ASSIS
FACULDADE DE CIÊNCIAS E LETRAS
EDITAL Nº 084/2021-FCL/CAs.
(Processo nº 698/2020)
O Diretor da Divisão Técnica Administrativa da Faculdade
de Ciências e Letras do Câmpus de Assis, TORNA PÚBLICO o
resultado e classificação do Concurso Público para contratação
emergencial de Professor Substituto, sob o regime jurídico
da CLT e legislação complementar, junto ao Departamento
de Ciências Biológicas da Faculdade de Ciências e Letras do
Câmpus de Assis, na área do conhecimento Ciências Biológicas,
sub-área de conhecimento: Ensino em Biologia, no conjunto de
disciplinas “Oficinas e Projetos no ensino de Ciências e Biologia
I: Produção e uso de textos e imagens”, “Oficinas e Projetos no
ensino de Ciências e Biologia II: Experimentação no ensino”,
“Oficinas e Projetos no ensino de Ciências e Biologia III: Pesquisa em Educação” e “Oficinas e Projetos no ensino de Ciências
e Biologia IV: projetos interdisciplinares”, objeto do Edital nº
016/2021-FCL/CAs, realizado no período de 07 a 08/04/2021, na
seguinte conformidade:
CANDIDATO(S) APROVADO(S)
NOME – RG - Média Final – Classificação
MARIANA RAMOS FANTINATI - 197823300/SP - 9,33 - 1º
Examinador – Prova Didática (peso 2) / Títulos (peso 1)
Examinador 1: 9,55 / 8,89
Examinador 2: 9,55 / 8,89
Examinador 3: 9,55 / 8,89
CIBELE BENDER RAIO - 68288363/PR - 9,00 - 2º
Examinador – Prova Didática (peso 2) / Títulos (peso 1)
Examinador 1: 9,45 / 8,10
Examinador 2: 9,45 / 8,10
Examinador 3: 9,45 / 8,10
HEDERSON APARECIDO DE ALMEIDA - 357503235/SP 7,39 - 3º
Examinador – Prova Didática (peso 2) / Títulos (peso 1)
Examinador 1: 6,20 / 9,78
Examinador 2: 6,20 / 9,78
Examinador 3: 6,20 / 9,78
Caberá recurso à Congregação, no prazo de 05 (cinco) dias
úteis, contados da data de publicação, devendo ser realizado
através do endereço eletrônico rh.assis@unesp.br.
EDITAL Nº 085/2021-FCL/CAs.
(Processo nº 24/2021)
O Diretor da Divisão Técnica Administrativa da Faculdade
de Ciências e Letras do Câmpus de Assis, TORNA PÚBLICO o
resultado e classificação do Concurso Público para contratação
emergencial de Professor Substituto, sob o regime jurídico da
CLT e legislação complementar, junto ao Departamento de Psicologia Clínica da Faculdade de Ciências e Letras do Câmpus de
Assis, na área do conhecimento Psicologia, sub-área de conhecimento: Psicologia Clínica, no conjunto de disciplinas “Ênfase 1:
Psicologia e as Pessoas com Deficiência”, “O Campo da Atenção
Psicossocial”, “Processos Psicológicos Básicos”, “Ênfase 4: Estágio Específico Obrigatório I - Clínica da Diferença” e “Ênfase 4:
Estágio Específico Obrigatório II – Clínica da Diferença: Dispositivos Clínicos”, objeto do Edital nº 025/2021-FCL/CAs, realizado
no período de 07 a 08/04/2021, na seguinte conformidade:
CANDIDATO(S) APROVADO(S)
NOME – RG - Média Final – Classificação
THIAGO GODOI CALIL DA COSTA - 251319842/SP - 8,2 - 1º
Examinador – Prova Didática (peso 2) / Títulos (peso 1)
Examinador 1: 8,9 / 6,0
Examinador 2: 9,3 / 6,0
Examinador 3: 9,6 / 6,0
TAIMARA FORESTI - 6108729267/RS - 7,8 - 2º
Examinador – Prova Didática (peso 2) / Títulos (peso 1)
Examinador 1: 8,6 / 5,8
Examinador 2: 8,4 / 5,8
Examinador 3: 9,3 / 5,8
CANDIDATO(S) NÃO APROVADO(S)
Nº / Ordem de Inscrição - RG - Média Final
P2021-1381-UAV1RA2I4 - 480494265/SP - 1,7
Examinador – Prova Didática (peso 2) / Títulos (peso 1)
Examinador 1: 0,0 / 5,0
Examinador 2: 0,0 / 5,0
Examinador 3: 0,0 / 5,0
Caberá recurso à Congregação, no prazo de 05 (cinco) dias
úteis, contados da data de publicação, devendo ser realizado
através do endereço eletrônico rh.assis@unesp.br.
EDITAL Nº 086/2021-FCL/CAs.
(Processo nº 108/2021)
O Diretor da Divisão Técnica Administrativa da Faculdade
de Ciências e Letras do Câmpus de Assis, CONVOCA o(s)
candidato(s) inscrito(s) 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 Psicologia, sub-área de conhecimento:
Psicologia Social, no conjunto de disciplinas “Ênfase 3 - Infância,
Psicologia e Educação: Conceitos e Práticas”, “Ênfase 3: Estágio
Específico Obrigatório II - Brincar, Símbolos e Contextos de Intervenção: Introdução à Psicologia Hospitalar”, “Ênfase 3: Optativa
II - Brincar, Símbolos e Contextos de Intervenção: Introdução à
Psicologia Hospitalar”, “Ênfase 2: Estágio Específico Obrigatório
I - Psicologia, Economia Solidária e Cooperativismo Popular:
Resgate Histórico, Aspectos Teóricos e Metodológicos”, “Ênfase
2: Optativa I - Psicologia, Economia Solidária e Cooperativismo
Popular: Resgate Histórico, Aspectos Teóricos e Metodológicos”,
“Ênfase 2: Estágio Específico Obrigatório II - Psicologia e Economia Solidária: Orientação para o Trabalho de Campo”, “Ênfase
2: Optativa II - Psicologia e Economia Solidária: Orientação para
o Trabalho de Campo”, “Fundamentos da Ética” e “Modelos
de Subjetivação nas Culturas Moderna e Pós-moderna”, objeto
do Edital nº 032/2021-FCL/CAs, para provas a serem realizadas
conforme descrito abaixo:
• - Dia 16/04/2021 – às 14:00h – sorteio do ponto e
agendamento da Prova Didática, por videoconferência, via
Google Meet;
• - no mínimo de 24 horas após o sorteio do ponto, Prova
Didática, por videoconferência, via Google Meet.
Os candidatos deverão atentar para as seguintes instruções:
A prova será realizada pelo serviço de comunicação por vídeo
Google Meet, cabendo ao candidato se conectar no horário
agendado ao link de conexão a ser enviado pela Comissão Examinadora; não haverá segunda chamada para a prova, seja qual
for o motivo alegado, importando ausência do(s) candidato(s)
na sua eliminação do Concurso Público. Ocorrendo problemas
técnicos que impeçam a adequada participação dos membros da
Comissão Examinadora e/ou do candidato, durante a realização
da Prova Didática, havendo tentativas de restabelecimento da
conexão sem sucesso, no período de 30 (trinta) minutos, a prova
será suspensa e reagendada.
PROTOCOLO - NOME - RG
P2021-1449-1A29RII79 - ADRIANO FRANCISCO DE OLIVEIRA - 272894485 - SP
P2021-1449-U37OAU2ER - ANA PAULA GOMES MOREIRA
- 13048685 - MG
P2021-1449-A78N6N2N6 - MARIANA RIBEIRO MANIGLIA
- 295523712 - SP
P2021-1449-ANEU1NI08 - NEI VINICIUS HERCULES RODRIGUES MIRANDA - 293254898 - SP
P2021-1449-A4V9AIVL4 - RAQUEL SILVA BARRETTO 223033036 - RJ
P2021-1449-7CI6F9IC4 - VINICIUS FURLAN - 458254198 - SP

