quinta-feira, 5 de setembro de 2019
8. - O resultado do concurso será proclamado pela comissão
julgadora imediatamente após seu término, em sessão pública.
9. - Serão considerados habilitados os candidatos que
obtiverem, da maioria dos examinadores, nota final mínima sete.
10. - A indicação dos candidatos será feita por examinador,
segundo as notas por ele conferidas;
11. - Será proposto para nomeação o candidato que obtiver
o maior número de indicações da comissão julgadora.
12. - 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.
13. - A nomeação do docente aprovado no concurso, assim
como as demais providências decorrentes, serão regidas pelos
termos da Resolução 7271 de 2016.
14. - O docente em RDIDP deverá manter vínculo empregatício exclusivo com a USP, nos termos do artigo 197 do
Regimento Geral da USP.
15. - O concurso terá validade imediata e será proposto
para nomeação somente o candidato indicado para o cargo
posto em concurso.
16. - 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 da ESALQ da Universidade de
São Paulo.

FACULDADE DE EDUCAÇÃO
Faculdade de Educação
Re-retificação
Na Retificação do Edital FEUSP nº 60/19, publicado no D.O.E
de 10/08/2019, Seção I, página 200, onde se lê: “...4º Lucia
Matias da Silva Oliveira; 5º Fernanda Guinoza Matuda e 6º Karen
Ebert Moraes. Tendo em vista o resultado acima discriminado, a
Comissão Julgadora do Processo Seletivo decidiu, por unanimidade, indicar as candidatas Theda Cabrera Gonçalves Toledo...”.
Leia-se: “...4º Lucia Matias da Silva; 5º Fernanda Guinoza
Matuda e 6º Karen Ebert Moraes. Tendo em vista o resultado
acima discriminado, a Comissão Julgadora do Processo Seletivo
decidiu, por unanimidade, indicar as candidatas Theda Cabrera
Gonçalves Pereira...”.

FACULDADE DE FILOSOFIA,
LETRAS E CIÊNCIAS HUMANAS
EDITAL FFLCH/FLM nº 010-2019 – CONVOCAÇÔES
A FFLCH da USP convoca CAIO LEAL MESSIAS, JOHN LIONEL
O’KIUNGHTTONA RODRIGUES, LIVIA MIRANDA DE PAULA a
comparecerem ao Serviço de Pessoal, Prédio da Administração
desta Unidade, sito à Rua do Lago, 717, sala 135, Cidade Universitária, Butantã, no prazo de cinco dias úteis, a contar da data
desta publicação, das 9h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30,
munidas de todos os documentos para darem andamento às
suas contratações como Professor Contratado III (Doutor), em
jornada de 12 horas semanais de trabalho, conforme Editais
FFLCH/FLM nº010/2019 / 012/2019 e 013/2019, conforme editais de Abertura de Edital de Processo Seletivo para contratação
de um docente por prazo determinado, publicado nos D.O. de
25/06/2019 e 27/06/2019, Comunicados de Resultados Final/
Classificação, bem como a Homologado pelo CTA em reunião de
29-08-2019, publicado no DO de 31-08-2019.
EDITAL FFLCH/FLA/009-2019 – CONVOCAÇÃO
A FFLCH da USP convoca LORENZO MAMMI E JOSÉ CARLOS
ESTEVÃO a comparecerem ao Serviço de Pessoal, Prédio da
Administração desta Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências
Humanas, sito à Rua do Lago, 717, sala 135, Cidade Universitária, Butantã, no prazo de cinco dias úteis, a contar da data desta
publicação, das 9h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30, munido
de todos os documentos para dar andamento à sua nomeação
como Professor Titular, Ref. MS-6, em RDIDP, conforme Edital
FFLCH/FLF/nº 011/2018, de abertura de inscrições ao concurso
público para provimento de dois cargos, publicado no DO. de
12-05-2018 e Comunicado de Resultado Final/Classificação,
bem como a Homologação pela Congregação em 29-08-2019,
publicado no DO. de 31-08-2019.

FACULDADE DE ODONTOLOGIA
Edital FO nº 27/2019 - Convocação
A Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo
convoca a candidata Miriam Lacalle Turbino, a comparecer ao
Serviço de Pessoal da Faculdade de Odontologia da USP, situado
na Av. Prof. Lineu Prestes, 2227 – Cidade Universitária – Butantã – São Paulo, no prazo de 5 dias úteis, a partir da publicação
deste Edital, das 9h00 as 17h00 horas munido de todos os documentos para dar andamento à nomeação como Professor Titular,
cargo nº 160202, referência MS-6, em RDIDP, junto ao Departamento de Dentística, na área de conhecimento em Dentística,
conforme Editais FO nº 13/2018 e FO nº 21/2019 de abertura de
inscrição e de homologação do relatório final, respectivamente.
Edital FO nº 28/2019 - Convocação
A Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo
convoca o candidato Celso Luiz Caldeira, a comparecer ao
Serviço de Pessoal da Faculdade de Odontologia da USP, situado
na Av. Prof. Lineu Prestes, 2227 – Cidade Universitária – Butantã – São Paulo, no prazo de 5 dias úteis, a partir da publicação
deste Edital, das 9h00 as 17h00 horas munido de todos os documentos para dar andamento à nomeação como Professor Titular,
cargo nº 160210, referência MS-6, em RDIDP, junto ao Departamento de Dentística, na área de conhecimento em Endodontia,
conforme Editais FO nº 18/2018 e FO nº 22/2019 de abertura de
inscrição e de homologação do relatório final, respectivamente.

FACULDADE DE ODONTOLOGIA
DE RIBEIRÃO PRETO
Edital CSCRH-RP - Nº 39/2019 - CONVOCAÇÃO
A Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo convoca as candidatas FERNANDA DE CARVALHO PANZERI PIRES DE SOUZA e CLÁUDIA HELENA LOVATO
DA SILVA a comparecerem no Centro de Serviços Compartilhados em Recursos Humanos - Campus Ribeirão Preto, situado à
Avenida Bandeirantes, 3900 - Monte Alegre - Ribeirão Preto – SP
(Bloco A – Prédio CeTI-RP), no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a
partir da publicação do presente edital, das 9h às 12h e das 13h
às 17h, munidas de todos os documentos para dar andamento à
nomeação como Professor Titular, cargos nº 1017020 e 177750,
referência MS-6, em RDIDP, junto ao Departamento de Materiais
Dentários e Prótese, conforme Editais ATAc/FORP 020/2018 e
ATAc/FORP 024/2019 de abertura de inscrições e de homologação do relatório final, respectivamente.

INSTITUTO DE CIÊNCIAS
MATEMÁTICAS E DE COMPUTAÇÃO
EDITAL CSCRH-SC/USP 021/2019
CONVOCAÇÃO
O Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação da
Universidade de São Paulo convoca a candidata Kamila Rios da
Hora Rodrigues a comparecer no Centro de Serviços Compartilhados em Recursos Humanos de São Carlos, sito à Avenida
Trabalhador São-Carlense, 400 – Parque Arnold Schimidt, São
Carlos – SP, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da publicação deste Edital, das 8 às 11 horas e das 13 às 17 horas, munida
de todos os documentos para dar andamento à sua nomeação
como Professor Doutor, referência MS-3, em RDIDP, cargo nº
1234943, junto ao Departamento de Ciências de Computação,
conforme Editais ATAc/ICMC/USP nº 019/2019 e ATAc/ICMC/USP
nº 082/2019, de Abertura de Inscrições ao Concurso de Títulos
e Provas e de Homologação do Relatório Final do Concurso,
respectivamente.

Diário Oficial Poder Executivo - Seção I

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
REITORIA
DIRETORIA GERAL
DE RECURSOS HUMANOS
DIVISÃO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
Fica convocado (a) para admissão o (a) candidato (a) classificado no Concurso Público, Edital de Abertura 69/2018, para
preenchimento da função/perfil: PROFISSIONAL PARA ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/Técnico em Administração da Carreira
de Profissionais de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão da
Unicamp. Classificação - nome: 29° - PEDRO DE ALBUQUERQUE
SHINZATO. Para isso, o candidato deverá:
1 - Comparecer impreterivelmente dia 10 de Setembro de
2019, às 09:00, na Divisão de Planejamento e Desenvolvimento,
Prédio da Reitoria III, DGRH, Campus da Unicamp, Cidade Universitária Zeferino Vaz, Barão Geraldo, Campinas - SP, e entregar
os documentos listados na página http://www.dgrh.unicamp.
br/produtos-e-servicos/ingresso/admissao-paepe-a-partir-do-edital-58-2018, bem como os documentos solicitados no item
13.2 do edital de abertura.
O não comparecimento do (a) candidato (a) no prazo estabelecido será considerado desistência por parte do interessado;
2 - Acessar http://periciasmedicas.gestaopublica.sp.gov.br/
eSisla, clicar na aba "Ingressante" e agendar a perícia médica
dentro de 10 (dez) dias corridos a contar desta publicação para
atender aos itens 13.2.2 a 13.3.2 do edital de abertura.
DIVISÃO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
Fica convocado (a) para admissão o (a) candidato (a) classificado no Concurso Público, Edital de Abertura 69/2018, para
preenchimento da função/perfil: PROFISSIONAL PARA ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/Técnico em Administração da Carreira
de Profissionais de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão da
Unicamp. Classificação - nome: 2° - MARCOS ROBERTO SILVA
TEIXEIRA. Para isso, o candidato deverá:
1 - Comparecer impreterivelmente dia 10 de Setembro de
2019, às 09:00, na Divisão de Planejamento e Desenvolvimento,
Prédio da Reitoria III, DGRH, Campus da Unicamp, Cidade Universitária Zeferino Vaz, Barão Geraldo, Campinas - SP, e entregar
os documentos listados na página http://www.dgrh.unicamp.
br/produtos-e-servicos/ingresso/admissao-paepe-a-partir-do-edital-58-2018, bem como os documentos solicitados no item
13.2 do edital de abertura.
O não comparecimento do (a) candidato (a) no prazo estabelecido será considerado desistência por parte do interessado;
2 - Acessar http://periciasmedicas.gestaopublica.sp.gov.br/
eSisla, clicar na aba "Ingressante" e agendar a perícia médica
dentro de 10 (dez) dias corridos a contar desta publicação para
atender aos itens 13.2.2 a 13.3.2 do edital de abertura.
DIVISÃO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
Fica convocado (a) para admissão o (a) candidato (a) classificado no Concurso Público, Edital de Abertura 69/2018, para
preenchimento da função/perfil: PROFISSIONAL PARA ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/Técnico em Administração da Carreira
de Profissionais de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão da
Unicamp. Classificação - nome: 30° - CAIO CESAR RIBAS. Para
isso, o candidato deverá:
1 - Comparecer impreterivelmente dia 10 de Setembro de
2019, às 09:00, na Divisão de Planejamento e Desenvolvimento,
Prédio da Reitoria III, DGRH, Campus da Unicamp, Cidade Universitária Zeferino Vaz, Barão Geraldo, Campinas - SP, e entregar
os documentos listados na página http://www.dgrh.unicamp.
br/produtos-e-servicos/ingresso/admissao-paepe-a-partir-do-edital-58-2018, bem como os documentos solicitados no item
13.2 do edital de abertura.
O não comparecimento do (a) candidato (a) no prazo estabelecido será considerado desistência por parte do interessado;
2 - Acessar http://periciasmedicas.gestaopublica.sp.gov.br/
eSisla, clicar na aba "Ingressante" e agendar a perícia médica
dentro de 10 (dez) dias corridos a contar desta publicação para
atender aos itens 13.2.2 a 13.3.2 do edital de abertura.
DIVISÃO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
Fica convocado (a) para admissão o (a) candidato (a) classificado no Concurso Público, Edital de Abertura 69/2018, para
preenchimento da função/perfil: PROFISSIONAL PARA ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/Técnico em Administração da Carreira
de Profissionais de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão da
Unicamp. Classificação - nome: 31° - FERNANDA VON HERTWIG
MASCARENHAS FONTES. Para isso, o candidato deverá:
1 - Comparecer impreterivelmente dia 10 de Setembro de
2019, às 09:00, na Divisão de Planejamento e Desenvolvimento,
Prédio da Reitoria III, DGRH, Campus da Unicamp, Cidade Universitária Zeferino Vaz, Barão Geraldo, Campinas - SP, e entregar
os documentos listados na página http://www.dgrh.unicamp.
br/produtos-e-servicos/ingresso/admissao-paepe-a-partir-do-edital-58-2018, bem como os documentos solicitados no item
13.2 do edital de abertura.
O não comparecimento do (a) candidato (a) no prazo estabelecido será considerado desistência por parte do interessado;
2 - Acessar http://periciasmedicas.gestaopublica.sp.gov.br/
eSisla, clicar na aba "Ingressante" e agendar a perícia médica
dentro de 10 (dez) dias corridos a contar desta publicação para
atender aos itens 13.2.2 a 13.3.2 do edital de abertura.
DIVISÃO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
Fica convocado (a) para admissão o (a) candidato (a)
classificado no Concurso Público, Edital de Abertura 69/2018,
para preenchimento da função/perfil: PROFISSIONAL PARA
ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/Técnico em Administração da
Carreira de Profissionais Profissionais de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão da Unicamp. Classificação - nome: 32° - ICARO
DIAGONEL TURCI. Para isso, o candidato deverá:
1 - Comparecer impreterivelmente dia 10 de Setembro de
2019, às 09:00, na Divisão de Planejamento e Desenvolvimento,
Prédio da Reitoria III, DGRH, Campus da Unicamp, Cidade Universitária Zeferino Vaz, Barão Geraldo, Campinas - SP, e entregar
os documentos listados na página http://www.dgrh.unicamp.
br/produtos-e-servicos/ingresso/admissao-paepe-a-partir-do-edital-58-2018, bem como os documentos solicitados no item
13.2 do edital de abertura.
O não comparecimento do (a) candidato (a) no prazo estabelecido será considerado desistência por parte do interessado;
2 - Acessar http://periciasmedicas.gestaopublica.sp.gov.br/
eSisla, clicar na aba "Ingressante" e agendar a perícia médica
dentro de 10 (dez) dias corridos a contar desta publicação para
atender aos itens 13.2.2 a 13.3.2 do edital de abertura.
DIVISÃO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
Fica convocado (a) para admissão o (a) candidato (a) classificado no Concurso Público, Edital de Abertura 69/2018, para
preenchimento da função/perfil: PROFISSIONAL PARA ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/Técnico em Administração da Carreira
de Profissionais de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão da
Unicamp. Classificação - nome: 33° - HEIDI ANTUNES FIGUEIREDO. Para isso, o candidato deverá:
1 - Comparecer impreterivelmente dia 10 de Setembro de
2019, às 09:00, na Divisão de Planejamento e Desenvolvimento,
Prédio da Reitoria III, DGRH, Campus da Unicamp, Cidade Universitária Zeferino Vaz, Barão Geraldo, Campinas - SP, e entregar
os documentos listados na página http://www.dgrh.unicamp.
br/produtos-e-servicos/ingresso/admissao-paepe-a-partir-do-edital-58-2018, bem como os documentos solicitados no item
13.2 do edital de abertura.
O não comparecimento do (a) candidato (a) no prazo estabelecido será considerado desistência por parte do interessado;

2 - Acessar http://periciasmedicas.gestaopublica.sp.gov.br/
eSisla, clicar na aba "Ingressante" e agendar a perícia médica
dentro de 10 (dez) dias corridos a contar desta publicação para
atender aos itens 13.2.2 a 13.3.2 do edital de abertura.
DIVISÃO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
Fica convocado (a) para admissão o (a) candidato (a) classificado no Concurso Público, Edital de Abertura 69/2018, para
preenchimento da função/perfil: PROFISSIONAL PARA ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/Técnico em Administração da Carreira
de Profissionais de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão da
Unicamp. Classificação - nome: 34° - LUIZ FERNANDO ALVES
ROSA. Para isso, o candidato deverá:
1 - Comparecer impreterivelmente dia 10 de Setembro de
2019, às 09:00, na Divisão de Planejamento e Desenvolvimento,
Prédio da Reitoria III, DGRH, Campus da Unicamp, Cidade Universitária Zeferino Vaz, Barão Geraldo, Campinas - SP, e entregar
os documentos listados na página http://www.dgrh.unicamp.
br/produtos-e-servicos/ingresso/admissao-paepe-a-partir-do-edital-58-2018, bem como os documentos solicitados no item
13.2 do edital de abertura.
O não comparecimento do (a) candidato (a) no prazo estabelecido será considerado desistência por parte do interessado;
2 - Acessar http://periciasmedicas.gestaopublica.sp.gov.br/
eSisla, clicar na aba "Ingressante" e agendar a perícia médica
dentro de 10 (dez) dias corridos a contar desta publicação para
atender aos itens 13.2.2 a 13.3.2 do edital de abertura.
DIVISÃO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
Fica convocado (a) para admissão o (a) candidato (a)
classificado no Concurso Público, Edital de Abertura 69/2018,
para preenchimento da função/perfil: PROFISSIONAL PARA
ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/Técnico em Administração da
Carreira de Profissionais de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão da Unicamp. Classificação - nome: 35° - PEDRO LUIZ ROSA
FURLAN. Para isso, o candidato deverá:
1 - Comparecer impreterivelmente dia 10 de Setembro de
2019, às 09:00, na Divisão de Planejamento e Desenvolvimento,
Prédio da Reitoria III, DGRH, Campus da Unicamp, Cidade Universitária Zeferino Vaz, Barão Geraldo, Campinas - SP, e entregar
os documentos listados na página http://www.dgrh.unicamp.
br/produtos-e-servicos/ingresso/admissao-paepe-a-partir-do-edital-58-2018, bem como os documentos solicitados no item
13.2 do edital de abertura.
O não comparecimento do (a) candidato (a) no prazo estabelecido será considerado desistência por parte do interessado;
2 - Acessar http://periciasmedicas.gestaopublica.sp.gov.br/
eSisla, clicar na aba "Ingressante" e agendar a perícia médica
dentro de 10 (dez) dias corridos a contar desta publicação para
atender aos itens 13.2.2 a 13.3.2 do edital de abertura.
DIVISÃO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
Fica convocado (a) para admissão o (a) candidato (a)
classificado no Concurso Público, Edital de Abertura 69/2018,
para preenchimento da função/perfil: PROFISSIONAL PARA
ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/Técnico em Administração da
Carreira de Profissionais de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão da Unicamp. Classificação - nome: 36° - VANESSA PROENCA
ALMEIDA ROSA. Para isso, o candidato deverá:
1 - Comparecer impreterivelmente dia 10 de Setembro de
2019, às 09:00, na Divisão de Planejamento e Desenvolvimento,
Prédio da Reitoria III, DGRH, Campus da Unicamp, Cidade Universitária Zeferino Vaz, Barão Geraldo, Campinas - SP, e entregar
os documentos listados na página http://www.dgrh.unicamp.
br/produtos-e-servicos/ingresso/admissao-paepe-a-partir-do-edital-58-2018, bem como os documentos solicitados no item
13.2 do edital de abertura.
O não comparecimento do (a) candidato (a) no prazo estabelecido será considerado desistência por parte do interessado;
2 - Acessar http://periciasmedicas.gestaopublica.sp.gov.br/
eSisla, clicar na aba "Ingressante" e agendar a perícia médica
dentro de 10 (dez) dias corridos a contar desta publicação para
atender aos itens 13.2.2 a 13.3.2 do edital de abertura.
DIVISÃO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
Fica convocado (a) para admissão o (a) candidato (a) classificado no Concurso Público, Edital de Abertura 69/2018, para
preenchimento da função/perfil: PROFISSIONAL PARA ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/Técnico em Administração da Carreira
de Profissionais de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão da
Unicamp. Classificação - nome: 37° - EVERTON MADALENO
BATISTETI. Para isso, o candidato deverá:
1 - Comparecer impreterivelmente dia 10 de setembro de
2019, às 09:00, na Divisão de Planejamento e Desenvolvimento,
Prédio da Reitoria III, DGRH, Campus da Unicamp, Cidade Universitária Zeferino Vaz, Barão Geraldo, Campinas - SP, e entregar
os documentos listados na página http://www.dgrh.unicamp.
br/produtos-e-servicos/ingresso/admissao-paepe-a-partir-do-edital-58-2018, bem como os documentos solicitados no item
13.2 do edital de abertura.
O não comparecimento do (a) candidato (a) no prazo estabelecido será considerado desistência por parte do interessado;
2 - Acessar http://periciasmedicas.gestaopublica.sp.gov.br/
eSisla, clicar na aba "Ingressante" e agendar a perícia médica
dentro de 10 (dez) dias corridos a contar desta publicação para
atender aos itens 13.2.2 a 13.3.2 do edital de abertura.
DIVISÃO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
A Diretoria Geral de Recursos Humanos, através da Divisão
de Planejamento e Desenvolvimento, torna pública a desistência
de GABRIEL FONTENELE ROMERO, inscrito sob nº 15, aprovado
em 3º lugar, no Concurso Público para a função de MÉDICO/
Médico anestesiologista, do Edital de Abertura 61/2018 - junto
à UNICAMP, por não atender a convocação publicada em 29 de
Agosto de 2019.
DIVISÃO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
A Diretoria Geral de Recursos Humanos, através da Divisão
de Planejamento e Desenvolvimento, torna pública a desistência
de RAYRA PUREZA TEIXEIRA BARBOSA, inscrito sob nº 30,
aprovado em 2º lugar, no Concurso Público para a função de
MEDICO/Médico clínico geral, do Edital de Abertura 65/2018 junto à UNICAMP, por não atender a convocação publicada em
29 de Agosto de 2019.
Fica autorizada a prorrogação da admissão, por 30 (trinta)
dias, de LAISSA PACHECO DE OLIVEIRA, RG 65642498-9, na
função/perfil: PROFISSIONAL PARA ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/Técnico em Administração da Carreira de Profissionais de
Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão – Edital de Abertura de
Concurso nº 69/2018.

SECRETARIA GERAL
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
FACULDADE DE ENFERMAGEM
EDITAL
Concurso Público de provas e títulos, para provimento de
02 (dois) cargos de Professor Doutor, nível MS-3.1, em RTP,
com opção preferencial para o RDIDP, nos termos do item
2, na área de Fundamentos em Enfermagem, nas disciplinas
EN321 - Semiologia Aplicada à Enfermagem I, EN322 - Aspectos
Fundamentais do Processo de Cuidar em Enfermagem, EN421
- Semiologia Aplicada à Enfermagem II, EN280 - Exercício da
Enfermagem I e EN780 - Exercício da Enfermagem II, da Faculdade de Enfermagem da Universidade Estadual de Campinas. O
Concurso de que trata este Edital terá início às 8h00 do dia 08
de outubro de 2019, com previsão de término em 11 de outubro
de 2019, na Faculdade de Enfermagem, situada na Cidade Universitária “Zeferino Vaz”, Barão Geraldo, Campinas, SP, com o
seguinte calendário fixado para a realização das provas:
CRONOGRAMA
Dia 08/10/2019 (terça-feira) FEnf - Unicamp
8h00 - Instalação da Comissão Julgadora, abertura dos
trabalhos e assinatura da lista de presença

São Paulo, 129 (168) – 231
A seguir - Conhecimento pelos candidatos do cronograma
dos trabalhos
A seguir - Apresentação da lista de pontos da Prova Escrita
A seguir - Sorteio do Ponto da Prova Escrita (eliminatória)
8h30 - Realização da Prova Escrita (60 minutos para consulta e 02 horas para a prova, provas registradas com tinta e
manuscritas)
13h00 - Correção da Prova Escrita
Dia 09/10/2019 (quarta-feira) FEnf – Unicamp
8h00 - Divulgação, em sessão pública, do resultado da
Prova Escrita; Sorteio dos grupos da Prova Didática (A,B,C, se
necessário)
8h15 - Sorteio do Ponto da Prova Didática do grupo A (só
poderão participar da prova Didática os candidatos aprovados
na Prova Escrita) *
8h30 - Prova de Títulos dos candidatos aprovados na Prova
Escrita
14h00 - Sorteio do Ponto da Prova Didática do grupo B
Dia 10/10/2019 (quinta-feira) FEnf – Unicamp
8h00 - Sorteio do Ponto da Prova Didática do grupo C (se
necessário)
8h15 - Presença dos Candidatos do grupo A e assinatura
da lista de presença
Realização da Prova Didática do grupo A ** (Ponto sorteado
09/10/2019, 8h15)
(Ordem de apresentação pública da Prova será por sorteio;
recolhimento dos pendrives ou CD com apresentação, se forem
utilizados na Prova; duração mínima de 50 minutos e máxima
de 60 minutos; vedada a
participação dos outros candidatos)
12h30-14h00 - Almoço
14h00 - Realização da Prova Didática do grupo B ** (Ponto
sorteado 09/10/2019, 14h00)
(Ordem de apresentação pública da Prova será por sorteio;
recolhimento dos pendrives ou CD com apresentação, se forem
utilizados na Prova; duração mínima de 50 minutos e máxima
de 60 minutos; vedada a participação dos outros candidatos)
Dia 11/10/2019 (sexta-feira) FEnf – Unicamp
8h00 - Presença dos Candidatos do grupo C e assinatura
da lista de presença
Realização da Prova Didática do grupo C ** (Ponto sorteado
10/10/2019, 8h00)
(Ordem de apresentação pública da Prova será por sorteio;
recolhimento dos pendrives ou CD com apresentação, se forem
utilizados na Prova; duração mínima de 50 minutos e máxima
de 60 minutos; vedada a participação dos outros candidatos)
10h00 - Prova pública de Arguição
Presença dos Candidatos e assinatura da lista de presença
(Ordem da Prova será por sorteio; vedada a participação
dos outros candidatos)
12h30-13h30 - Almoço
14h00 - Prova pública de Arguição (vedada a participação
dos outros candidatos)
A seguir - Análise da Prova de Arguição
A seguir - Divulgação dos resultados finais em sessão
pública
Encerramento dos trabalhos
O cronograma prevê o comparecimento e aprovação na
Prova Escrita de todos os candidatos que tiveram sua inscrição
deferida. Se houver ausência ou eliminação de candidatos na
Prova Escrita, este cronograma poderá ser adequado ao número
de presentes/aprovados.
* Os candidatos sorteados para a apresentação de suas
aulas serão divididos por período em grupos e permanecerão em
uma sala de aula com restrição de portarem material audiovisual
(Telefone celular, computador, tablets) até a apresentação do
último candidato do dia do período.
** Para garantir o período de 24 horas para o preparo da
atividade didática, os candidatos serão sorteados e divididos em
grupos, tanto quanto forem necessários para a apresentação. O
sorteio do ponto do grupo será feito em períodos correspondentes ao da apresentação.
Ex:
Grupo A: 8h00
Grupo B: 14h00
Grupo C: 8h00 (Do dia seguinte ao da apresentação do
Grupo A)
Essa distribuição poderá ser alterada e comunicada aos
candidatos conforme andamento dos trabalhos.
LISTA DE PONTOS PARA PROVA
1. Princípios e cuidados de enfermagem na administração
de medicamentos e soluções por via intravenosa.
2. Princípios e cuidados de enfermagem na administração
de medicamentos por via intramuscular e subcutânea.
3. Exame físico do sistema linfático no adulto.
4. Princípios e cuidados de enfermagem na prevenção das
complicações do acesso venoso periférico.
5. Princípios e cuidados de enfermagem na cateterização
vesical simples e de demora.
6. Princípios e cuidados de enfermagem na mensuração
dos sinais vitais: pressão arterial, pulso, frequência respiratória
e temperatura.
7. Exame físico da pele e fâneros no adulto.
8. Princípios e cuidados de enfermagem na realização do
curativo em ambiente hospitalar.
9. Princípios e cuidados de enfermagem na manutenção da
permeabilidade do acesso venoso periférico.
10. Exame físico do sistema digestório: boca e abdome
no adulto.
A Comissão Julgadora estará constituída pelos Professores
Doutores: Titulares: José Luiz Tatagiba Lamas, Ariane Polidoro
Dini, Heloisa de Carvalho Torres, Patrícia de Oliveira Prada e
Patrícia dos Santos Claro Fuly. Suplentes: Carina Aparecida
Marosti Dessote e Maria Giovana Borges Saidel.
Ficam, pelo presente Edital, convocados os Membros da
Comissão Julgadora e os candidatos inscritos, André Luiz Thomaz de Souza, Carla Regina Bianchi Codo, Carla Renata Silva
Andrechuk, Caroline Lopes Ciofi Silva, Cristiane Giffoni Braga,
Cristiano José Mendes Pinto, Fabiana Veronez Martelato Gimenez, Flávia de Oliveira Motta Maia, Flávia Figueiredo Azevedo,
Ivana Regina Gonçalves, Juliany Lino Gomes Silva, Lilian Regina
de Carvalho, Marla Andreia Garcia de Avila, Priscila Peruzzo
Apolinario, Rita de Cássia Almeida Vieira, Rosana Ribeiro Tarifa
e Vanessa Aparecida Vilas Boas.
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(Processo nº 782/2019)
Homologando, conforme Deliberação “ad referendum” da
Congregação de 04/09/2019 o resultado final do concurso público de títulos e provas para a contratação de 01 (um) Professor
Substituto, por prazo determinado, em caráter emergencial, para
atender excepcional interesse público, no 2º semestre letivo de
2019, em 12 horas semanais de trabalho, sob o regime jurídico
da CLT e legislação complementar, na disciplina "Estatística
Aplicada à Pesquisa em Psicologia", junto ao Departamento de
Experimental e do Trabalho da Faculdade de Ciências e Letras do
Câmpus de Assis, conforme Edital nº 094/2019-STDARH.
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