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Anestesiologia Veterinária da Faculdade de Medicina Veterinária 
e Zootecnia do Câmpus de Botucatu.

O contratado deverá ministrar aulas nos períodos diurno e/ou 
noturno, dependendo das necessidades do Departamento.

1. REMUNERAÇÃO
1.1. O salário de Professor Substituto é de R$ 3.259,09, cor-

respondente à referência MS- 2, em 24 horas semanais.
OBS: Caso o candidato tenha título superior ao exigido, o 

salário será correspondente à titulação.
Por tratar-se de contratação em caráter emergencial e tem-

porária, ainda que o candidato venha a obter titulação acadêmica 
superior após a assinatura do contrato, esta não será considerada 
para fins de aumento salarial.

2. INSCRIÇÕES
2.1. As inscrições serão recebidas, em dias úteis, no período 

de 21 de agosto a 24 de agosto de 2017, no horário das 09h às 
11 h e das 14h às 17h, na Seção Técnica de Comunicações da 
Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, Unesp, Câmpus 
de Botucatu, Rua Prof. Doutor Walter Mauricio Correa s/n - Bairro: 
Unesp Câmpus de Botucatu.

.
2.2. O candidato que tiver interesse na redução da taxa de 

inscrição deverá se inscrever no 1º (Primeiro) dia do período de 
inscrição, satisfeitas as exigências do item 5.

2.3. Não serão recebidas inscrições por via postal ou internet.
3. CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO
3.1. Poderão inscrever-se graduados em curso superior que 

tenham, no mínimo, título de MESTRE e que tenha cursado a 
Residência em Cirurgia de Grandes Animais ou área diretamente 
relacionada. A qualificação necessária à inscrição para o concurso 
será demonstrada por estudos, em nível de graduação, na área 
do conhecimento à qual se integra a disciplina ou conjunto de 
disciplinas objeto do concurso.

3.1.1. Os diplomas de graduação com validade nacional ou os 
obtidos no exterior serão aceitos para fins de inscrição;

3.1.1.1. Os diplomas de graduação obtidos no exterior 
deverão estar revalidados por Universidades Públicas, atendendo 
os termos do artigo 48 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional – LDB nº 9.394/1996;

3.1.2. Os diplomas de Mestrado e de Doutorado serão acei-
tos, quando obtidos em cursos de pós-graduação recomendados 
pela CAPES e autorizados pelo Conselho Nacional de Educação 
(CNE);

3.1.3. Os diplomas de Mestrado e de Doutorado obtidos no 
exterior serão aceitos, desde que estejam reconhecidos e regis-
trados por universidades que possuam cursos de pós-graduação 
recomendados pela CAPES e autorizados pelo Conselho Nacional 
de Educação (CNE).

3.2. Outras exigências quanto à formação e a experiência. 
(Deverão ser motivadas por razões técnicas e objetivas, desde que 
guardem pertinência com a função a ser exercida e se mostrem 
razoáveis sob o ponto de vista jurídico).

3.3. O candidato estrangeiro poderá inscrever-se no concurso 
público com passaporte, entretanto, por ocasião da contratação 
deverá apresentar a cédula de identidade com visto temporário 
com prazo de validade compatível. Caso ainda não possua, deverá 
apresentar no prazo de 30 (trinta) dias, cópia simples do protocolo 
do pedido do visto temporário.

3.4. Não registrar antecedentes criminais.
3.5. Estar com o CPF regularizado.
4. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A INSCRIÇÃO
4.1. Requerimento dirigido ao Diretor da Unidade, indicando 

nome completo, número da cédula de identidade, data de nasci-
mento, filiação, naturalidade, estado civil, residência, profissão e 
endereço eletrônico, instruindo-o com os seguintes documentos, 
cópias simples:

4.1.1. cédula de identidade e no caso de candidato estrangei-
ro: cédula de identidade de estrangeiro com visto temporário e na 
falta desta, o passaporte;

4.1.2. comprovante de estar em dia com as obrigações mili-
tares, quando do sexo masculino;

4.1.3. comprovante de estar quite com a Justiça Eleitoral;
4.1.4. comprovante de graduação em curso superior, bem 

como de ser portador do título de Mestre ou cópia da ata de defe-
sa da tese, condicionada a apresentação do título homologado, na 
ocasião da contratação.

4.2. Os candidatos deverão apresentar comprovante de reco-
lhimento da taxa de inscrição, no valor de R$ 93,00 (noventa e três 
reais), a ser efetuado na Seção Técnica de Finanças.

4.3. Curriculum Lattes das atividades realizadas, em 04 vias, 
sendo uma delas devidamente documentada (inclusive com o his-
tórico escolar - graduação e pós-graduação do candidato) no qual 
sejam indicados os trabalhos publicados e todas as demais infor-
mações que permitam cabal avaliação do mérito do candidato.

4.4. No caso de inscrição por procuração devem ser apresen-
tados os documentos de mandato, de identidade do procurador e 
cópia simples daqueles relacionados nos itens 4.1. ao 4.3.

4.5. O candidato estrangeiro fica dispensado das exigências 
contidas nos subitens 4.1.2 e 4.1.3.

Obs: Os modelos de requerimento e de declarações a serem 
preenchidos e assinados pelo candidato para fins de inscrição 
estarão disponíveis no endereço eletrônico www.fmvz.unesp.br 
(menu principal item concursos).

5. REDUÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO – LEI 12.782/2007
5.1. A redução do valor da taxa de inscrição, correspondente 

a 50% (cinquenta por cento), será concedida aos candidatos 
interessados que atendam, CUMULATIVAMENTE, os seguintes 
requisitos:

I - sejam estudantes, assim considerados os que se encontrem 
regularmente matriculados em curso superior, em nível de gradu-
ação ou pós-graduação.

II - percebam remuneração, mensal, inferior a 02 (dois) salá-
rios mínimos, ou estejam desempregados.

5.2. A concessão da redução ficará condicionada à apresenta-
ção, pelo candidato, no ato da inscrição:

I - quanto à comprovação da condição de estudante, de um 
dos seguintes documentos:

a) certidão ou declaração, expedida por instituição de ensino 
pública ou privada;

b) carteira de identidade estudantil ou documento similar, 
expedido por instituição de ensino pública ou privada, ou por 
entidade de representação discente;

II - quanto às circunstâncias previstas no inciso II do item 
5.1. deste Edital:

a) comprovante de renda, ou de declaração, por escrito, da 
condição de desempregado.

OBS: O candidato deverá apresentar os documentos originais 
bem como as respectivas cópias para conferência e entrega das 
mesmas, para posterior análise. As cópias apresentadas não serão 
devolvidas.

5.3. O candidato que tiver interesse na redução da taxa de 
inscrição, deverá se inscrever no 1º (primeiro) dia do período de 
inscrição.

5.4. O recebimento dos documentos comprobatórios será 
procedido pela Seção Técnica de Comunicações da Unidade, após 
verificação da autenticidade da documentação apresentada, serão 
encaminhados à Seção Técnica de Desenvolvimento e Administra-
ção de Recursos Humanos - STDARH para análise.

5.5. O deferimento ou indeferimento das solicitações de 
redução de taxa de inscrição será disponibilizado no local das 
inscrições e internet (www.fmvz.unesp.br) no 2º dia das inscrições, 
a partir das 11 horas e, no caso de indeferimento, o prazo para 
interposição de recurso será de 02 (dois) dias contando a data 
de divulgação.

6. DEFERIMENTO E INDEFERIMENTO DE INSCRIÇÕES

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 comparecimento do candidato no prazo acima esta-

belecido, 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.

DEPARTAMENTO – CLASSIFICAÇÃO – NA DISCIPLINA – 
NOME – RG – EDITAL DE INSCRIÇÕES- PROCESSO-FCL/CAr:

Ciências da Educação – 1º – Banco de Dados e suas 
aplicações – ANTONIO MARCOS DOS SANTOS – 21.633.485-8 
– 081/2017.

Processo FCLAr 2275/06.
 COMUNICADO:
O Diretor da Faculdade de Ciências e Letras do Câmpus de 

Araraquara – UNESP homologou “ad referendum” da Congrega-
ção, em 16-08-2017, o resultado final do Concurso Público para 
contratação, em caráter emergencial, para atender excepcional 
interesse público, de um Professor Substituto para o 2º semestre 
letivo de 2017, e pelo prazo máximo de 5 (cinco) meses, no regime 
jurídico da CLT e Legislação Complementar, em 12 horas semanais 
de trabalho, nas disciplinas: “Literatura na Sala de Aula”; “Litera-
tura Infantil e Juvenil”; “Narrativa Brasileira II”, do Departamento 
de Literatura, referente ao Edital 083/2017-FCL/CAr. O resultado 
final foi publicado no DOE de 11-08-2017, página 195, Poder 
Executivo I. (Proc. 1284/14–FCL/CAr.).

 Faculdade de Ciências Farmacêuticas
 CAMPUS DE ARARAQUARA
FACULDADE DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS
DESPACHO DE 16/08/2017
O Diretor da Faculdade de Ciências Farmacêuticas do Câmpus 

de Araraquara da UNESP, de acordo com o deliberado na Con-
gregação de 15-08-2017 e com base no Despacho nº 190/2017 
da Congregação da Unidade, HOMOLOGA, o concurso público 
para contratação de 01 (um) PROFESSOR SUBSTITUTO, em caráter 
emergencial, para atender excepcional interesse público, no perío-
do relativo ao 2º semestre letivo de 2017, e pelo prazo máximo de 
5 meses, em 12 horas semanais de trabalho, sob o regime jurídico 
da CLT e Legislação Complementar, nas disciplinas “Farmacolo-
gia”; “Farmacoterapia” do Departamento de Princípios Ativos 
Naturais e Toxicologia da Faculdade de Ciências Farmacêuticas 
do Campus de Araraquara. (referente ao Edital de Abertura nº 
22/2017-DTAd-FCF/CAr).

(Processo nº 369/2017–FCF/CAr.)

 CAMPUS DE BAURU
 Faculdade de Ciências
 EDITAL Nº. 103/2017 – RESULTADO FINAL
A Diretora da Faculdade de Ciências, por meio da Seção 

Técnica de Desenvolvimento e Administração de Recursos Huma-
nos, TORNA PÚBLICO, o resultado do Concurso, para contratação 
emergencial de um Professor Substituto, em jornada de 12 horas 
semanais de trabalho e pelo prazo máximo de 5 meses, no conjun-
to de disciplinas “Fenômenos e Processos Psicológicos: Psicologia 
Sócio-Histórica II”, junto ao Departamento de Psicologia desta 
Faculdade (Edital de Abertura de Inscrições nº. 92/2017 – STDA-
RH/FC), realizado nos dias 14 e 15/08/2017. O candidato poderá 
solicitar recurso, sob o aspecto legal e formal, no prazo de 3 dias 
úteis, contados da data de publicação deste edital, mediante 
requerimento dirigido à Congregação da Faculdade e protocolado 
no local de inscrições.

CANDIDATOS HABILITADOS:
Kaira Moraes Porto - RG: 46.325.142-8
Examinador / Nota da Prova de Títulos (peso 2) / Nota da 

Prova Didática (peso 1) / Média do Examinador
1 / 8,15 / 10,00 / 8,77
2 / 8,15 / 10,00 / 8,77
3 / 8,15 / 10,00 / 8,77
MÉDIA FINAL: 8,77
Fernanda Pereira Medeiros - RG. 43.518.896-3
Examinador / Nota da Prova de Títulos (peso 2) / Nota da 

Prova Didática (peso 1) / Média do Examinador
1 / 7,20/ 7,50 / 7,30
2 / 7,20 / 7,50 / 7,30
3 / 7,20 / 7,50 / 7,30
MÉDIA FINAL: 7,30
CANDIDATOS DESCLASSIFICADOS
RG: 46.300.127-8
RG: 26.822.232-0
Candidatos desclassificados por não atingirem tempo mínimo 

para aula teórica conforme item 7.1.2.1 do Edital 92/2017.
CANDIDATO AUSENTE
RG: 41.578.046-9
(Proc. nº 991/2017 – FC/C.Bauru)

 CAMPUS DE BOTUCATU
 Faculdade de Ciências Agronômicas
 Despacho D.DTA/FCA nº 31, de 16-8-2017.
Homologando “ad referendum” da Congregação o RESUL-

TADO FINAL do Concurso Público de Provas e Títulos para 
contratação de 1 PROFESSOR SUBSTITUTO, no período relativo 
ao 2º semestre letivo de 2017, em 12 horas semanais de tra-
balho, no conjunto de disciplinas: Microbiologia; Microbiologia 
Geral, junto ao Departamento de Proteção Vegetal da Faculdade 
de Ciências Agronômicas do Câmpus de Botucatu (Edital nº 
40/2017-STDARH–FCA - Abertura de Inscrições), conforme Edital 
nº 44/2017-STDARH-FCA - Resultado Final, publicado no D.O.E. de 
10-8-2017, página 173, Executivo-Seção I.

(Processo 982/2017-FCA-CB)
 Faculdade de Medicina
 FACULDADE DE MEDICINA
Edital nº 145-2017-STDARH
 - Classificação Final
 - O Diretor da Faculdade de Medicina do Campus de Botu-

catu, torna público a classificação final do concurso público para 
contratação de 01 (um) Professor Substituto, na disciplina/conjun-
to das disciplinas: Cardiologia, conforme segue:

Nome do Candidato – RG – Média Final - Classificação
Danieliso Renato Fusco – 28.230.144-6 – 9,5 – 1º
Renato Teixeira – 33.027.884-8 – 9,0 – 2º
 - Os candidatos poderão solicitar revisão de notas no prazo 

de 3 dias úteis, contados da data desta publicação, mediante 
requerimento dirigido à Congregação da Faculdade de Medicina 
do Câmpus de Botucatu.

(Proc. 2278/2017)
 Faculdade de Medicina Veterinária e 
Zootecnia
 FACULDADE DE MEDICINA VETERINÁRIA E ZOOTECNIA
Edital 53/2017 - STDARH –FMVZ - CB
Acham-se abertas, nos termos do Despacho 276/2017 - 

PRAD de 44/07/2017, publicado em 12/07/2017 e com base nas 
Resoluções UNESP nº 29/2015, 89/2003 e alterações posteriores, 
as inscrições ao concurso público de Provas e Títulos para contra-
tação de um PROFESSOR SUBSTITUTO, por prazo determinado, em 
caráter emergencial para atender excepcional interesse público, 
no período relativo ao 2º semestre letivo de 2017, e pelo prazo 
máximo de 05 meses, em 24 horas semanais de trabalho, sob o 
regime jurídico da CLT e legislação complementar, na disciplina/
conjunto de disciplinas: Cirurgia de Grandes Animais; Prática 
Hospitalar e de Fazendas junto ao Departamento de Cirurgia e 

 INSTITUTO DE CIÊNCIAS MATEMÁTICAS E 
DE COMPUTAÇÃO
 EDITAL ATAc/ICMC-USP nº 063/2017
Despacho do Diretor “ad referendum” do CTA – ICMC, de 

11/08/2017.
HOMOLOGANDO, a primeira etapa de avaliações do processo 

seletivo para contratação de um docente, como professor contra-
tado nível III (Doutor) ou nível II (Mestre) para o Departamento de 
Sistemas de Computação, do ICMC-USP, conforme Editais EDITAL 
ATAc/ICMC/SSC-USP nº 047/2017 e ATAc/ICMC/USP nº 062/2017, 
de Abertura de Processo Seletivo e Resultado Final/Classificação 
da primeira etapa de avaliações, respectivamente.

 Edital ATAc/ICMC/USP nº 064/2017
CONVOCAÇÃO PARA AS PROVAS DA SEGUNDA ETAPA DE 

AVALIAÇÕES.
Considerando que na primeira etapa de avaliações do pro-

cesso seletivo para contratação de um docente, como professor 
contratado nível III (Doutor) ou nível II (Mestre), para o Depar-
tamento de Sistemas de Computação, deste Instituto, conforme 
Edital de Abertura EDITAL ATAc/ICMC/SSC-USP nº 047/2017, não 
houve candidato habilitado para contratação, ficam convocados 
para a segunda etapa de avaliações os candidatos portadores do 
título de Mestre: Hilton Vicente César, Milena Guessi Margarido, 
Ari Monteiro, Cristianno Martins Vieira, Elaine Cecília Gatto, Gei-
ser Chalco Challco, Daniel Sant'Anna Consiglieri, Ademir Marques 
Junior, Gustavo Canavaci Barizon.

A segunda etapa de avaliações, com os candidatos inscritos 
portadores do título de Mestre, será realizada nos dias 28, 29 e 
30/08/2017, a partir das 07h30, nas dependências do Instituto de 
Ciências Matemáticas e de Computação, da USP.

Os candidatos convocados para a segunda etapa, portadores 
do título de Mestre, deverão comparecer à Assistência Acadêmica 
do ICMC com, ao menos, quinze minutos de antecedência do 
início do processo seletivo, para assinatura da lista de presença.

 INSTITUTO DE QUÍMICA
 Universidade de São Paulo
Instituto de Química
No Edital ATAC292017/iqusp, publicado no Diário Oficial de 

12.08.2017, página 231, onde se lê "processo seletivo para a 
contratação de 02 (dois) docentes" leia-se "processo seletivo para 
a contratação de 01(um) docente".

 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

 REITORIA

 SECRETARIA GERAL
 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
FACULDADE DE ENGENHARIA MECÂNICA
EDITAL
Concurso público de provas e títulos, para provimento de 01 

cargo(s) de Professor Doutor, nível MS-3.1, em RTP, com opção 
preferencial para o RDIDP, nos termos do item 2, na área de Mate-
riais e Processos de Fabricação, nas disciplinas EM641 – Ensaios 
dos Materiais, EM638 - Mecânica e Mecanismos da Fratura e 
IM115 - Mecânica e Mecanismos de Fratura, do Departamento de 
Engenharia de Manufatura e Materiais da Faculdade de Engenha-
ria Mecânica da Universidade Estadual de Campinas.

Tem seu calendário fixado para a realização das provas, 
conforme segue:

Dia: 18-09-2017 – segunda-feira
09h – Início e abertura do concurso; na sequência elaboração 

pela Comissão Julgadora, da(s) questão(ões) da Prova Escrita, 
conforme item 5.5 do edital de abertura; em seguida a Comissão 
Julgadora fará a leitura da(s) questão(ões), concedendo o prazo 
de 60 (sessenta) minutos para que os candidatos consultem seus 
livros, periódicos ou outros documentos bibliográficos, na forma 
impressa, após os candidatos terão prazo de 02 (duas) horas para 
a redação da(s) resposta(s).

Sorteio do Ponto para a Prova Didática.
Dia: 19-09-2017 – terça-feira
09h – Prova de títulos.
24 horas após o Sorteio do Ponto – Prova Didática.
Dia: 20-09-2017 – quarta-feira
09h - Prova de Arguição.
Atribuição de notas pela Comissão Julgadora e Divulgação 

do Resultado Final.
Constatada a ausência de um ou mais candidatos no dia 

18/09/2017, às 9h, ou na ocorrência de eliminação de candidatos 
na prova escrita, nos termos do item 6.1.1 do edital de abertura, 
o presente calendário poderá sofrer adequações.

A Comissão Julgadora está constituída dos seguintes mem-
bros Titulares: Prof. Dr. Anselmo Eduardo Diniz, Prof. Dr. Rodnei 
Bertazzoli, Prof. Dr. João Batista Fogagnolo, Prof. Dr. Paulo Sergio 
Carvalho Pereira da Silva e Prof. Dr. Cesar Roberto de Farias Aze-
vedo. Suplentes: Prof. Dr. Renato Pavanello e Prof. Dr. Leonardo 
Barbosa Godefroid.

Ficam, pelo presente Edital, convocados os Membros da 
Comissão Julgadora e os candidatos inscritos: Alberto Eloy 
Anduze Nogueira, Altibano Ortenzi Junior, Amós Magalhães de 
Souza, Augusto Emmel Selke, Carlos Vinicios Opelt, Cecilia Tereza 
Weishaupt Proni, César Augusto Duarte Rodríguez, Clarissa 
Coussirat Angrizani, Crystopher Cardoso de Brito, Davi Munhoz 
Benati, Emmanuelle Sá Freitas Feitosa, Fabiano Costa Almeida, 
Felipe Bertelli, Felipe Rocha Caliari, Gisele de Araujo Rocha, 
Juliano Soyama, Julio Cesar Alzate Herrera, Julio César Ticona 
Benavente, Kleber Agustin Sabat da Cruz, Leonardo Taborda San-
dor, Luis Vanderlei Torres, Nelis Evangelista Luiz, Rodolfo Figueira 
de Souza, Tiago Felipe de Abreu Santos e Victor Carvalho Opini, a 
comparecerem na sala de reuniões da Diretoria da Faculdade de 
Engenharia Mecânica, situada na Rua Mendeleyev, nº 200, Cidade 
Universitária “Zeferino Vaz” em Campinas/SP.

Os candidatos deverão comparecer ao local designado para 
a realização das provas com antecedência mínima de 30 (trinta) 
minutos da hora fixada para o seu início, conforme disposto no 
item 5.2 e subitens do edital de abertura.

 UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA

 UNIDADES UNIVERSITÁRIAS

 CAMPUS DE ARARAQUARA
 Faculdade de Ciências e Letras
 EDITAL – 098/2017 FCL/CAr. – CONVOCAÇÃO
O DIRETOR DA FACULDADE DE CIÊNCIAS E LETRAS DO CÂM-

PUS DE ARARAQUARA–UNESP, CONVOCA o candidato abaixo 
relacionado, habilitado no Concurso Público para contratação em 
caráter emergencial, para atender excepcional interesse público, 
de um Professor Substituto para o período relativo ao 2º semestre 
letivo de 2017, e pelo prazo máximo de 5 (cinco) meses, em 
12 horas semanais de trabalho, sob o regime jurídico da CLT e 
Legislação Complementar, a comparecer, no prazo de 5 dias úteis, 
contados a partir da publicação deste Edital, junto à Seção Técnica 
de Desenvolvimento e Administração de Recursos Humanos desta 
Unidade, sito na Rodovia Araraquara–Jau, km 1, para anuência à 
contratação e apresentação dos seguintes documentos:

1. - Fotocópia da Cédula de Identidade;
2. - Fotocópia do Título de Eleitor;
3. - Certidão de Quitação Eleitoral;
4. - Fotocópia do Certificado de Reservista (quando mas-

culino);
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;

Médicas do Estado – DPME, nos termos do Artigo 47, VI da Lei 
nº 10.261/68.

14. A nomeação do docente aprovado no concurso, assim 
como as demais providências decorrentes, serão regidas pelos 
termos da Resolução 7271 de 2016.

15. O docente em RDIDP deverá manter vínculo empregatício 
exclusivo com a USP, nos termos do artigo 197 do Regimento 
Geral da USP.

16. O concurso terá validade imediata e será proposto para 
nomeação somente o candidato indicado para o cargo posto em 
concurso.

17. O candidato será convocado para posse pelo Diário 
Oficial do Estado.

18. Maiores informações bem como as normas pertinentes ao 
concurso encontram-se à disposição dos interessados na Assistên-
cia Técnica Acadêmica da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da 
Universidade de São Paulo, no endereço à Av. Prof. Lineu Prestes, 
n° 580, Bloco 13 A, andar superior, Cidade Universitária “Armando 
de Salles Oliveira”.

 FACULDADE DE EDUCAÇÃO
 FACULDADE DE EDUCAÇÃO
EDITAL FEUSP 41/2017
CONVOCAÇÃO
A Faculdade de Educação da USP convoca o segundo candi-

dato aprovado MÁRCIA BRANDÃO RODRIGUES AGUILAR a com-
parecer no Serviço de Pessoal da Faculdade de Educação da USP, 
situado na Av. da Universidade, 308, sala 05 – Bloco A – Butantã 
– São Paulo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir do 
primeiro dia útil seguinte ao da publicação do presente Edital, das 
9:00 às 16:00 horas, munido de todos os documentos para dar 
andamento à sua contratação, conforme Edital FEUSP 023/2017 
de Abertura de Processo Seletivo e Edital FEUSP 034/2017 de 
Resultado Final/Classificação e Homologação, para a função de 
Processo Seletivo para a contratação de 1 (um) Professor, por 
prazo determinado (31/07/2018), com jornada de trabalho de 12 
horas semanais de trabalho, junto à Escola de Aplicação da Facul-
dade de Educação da Universidade de São Paulo, para o Ensino 
de Química, conforme Edital FEUSP de Abertura nº 23/2017, 
publicado no D.O.E. de 18/07/2017 e retificação publicada no 
D.O.E. de 28/07/2017, sob pena de ser considerado desistente do 
Processo Seletivo.

 FACULDADE DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E 
LETRAS DE RIBEIRÃO PRETO
 COMUNICADO ATAc 059/17
Em sua 384ª reunião ordinária, realizada aos 10 de agosto de 

2017, a Congregação da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras 
de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, após apreciação 
formal, por unanimidade, indeferiu o pedido de inscrição de 
Solon Santana Manica, por não atender as exigências do Edital e 
aprovou os pedidos de inscrições dos candidatos André Sinico da 
Cunha, Thais Fernandes Rodrigues dos Santos, Cássia Carrascoza 
Bomfim, Fabiana Moura Coelho, Elisa Goritzki e José Benedito 
Viana Gomes, ao concurso de Professor Doutor, referência MS-3, 
em RDIDP, cargo nº1233351 junto ao Departamento de Música, na 
Área de Flauta Transversal e Percepção, nos termos do Edital ATAc 
016/2017, publicado no Diário Oficial do Estado de 26/04/2017. 
Na mesma sessão, por unanimidade, a Congregação indicou a 
seguinte Comissão Julgadora para esse concurso: TITULARES: 
Profa. Dra. Fátima Graça Monteiro Corvisier (Presidente), Pro-
fessora Doutora do Departamento de Música da Faculdade de 
Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto da Universidade de 
São Paulo; Prof. Dr. Gustavo Silveira Costa, Professor Doutor do 
Departamento de Música da Faculdade de Filosofia, Ciências e 
Letras de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo; Prof. Dr. 
Pauxy Gentil Nunes Filho, Professor Adjunto do Departamento de 
Composição da Escola de Música da Universidade Federal do Rio 
de Janeiro; Prof. Dr. Maurício Tadeu dos Santos Orosco, Professor 
Doutor do Departamento de Música do Instituto de Artes da 
Universidade Federal de Uberlândia; Dra. Andrea Ernest Dias, 
Flautista da Orquestra Sinfônica Nacional da Universidade Federal 
Fluminense. SUPLENTES: Profa. Dra. Laura Tausz Rónai, Professora 
Associada do Departamento de Canto e Instrumentos de Sopro 
do Instituto Villa Lobos da Universidade Federal do Estado do 
Rio de Janeiro; Profa. Dra. Luciana Sayure Shimabuco, Professora 
Doutora do Departamento de Música da Escola de Comunicações 
e Artes da Universidade de São Paulo; Profa. Dra. Gisela Gomes 
Pupo Nogueira, Professora Doutora do Departamento de Música 
do Instituto de Artes da Universidade Estadual Paulista "Júlio de 
Mesquita Filho" - campus de São Paulo; Profa. Dra. Geisa Cerquei-
ra Felipe, Professora Doutora do Instituto de Artes da Universidade 
Federal de Uberlândia; Prof. Dr. Antonio Carlos Moraes Dias Car-
rasqueira, Professor Doutor do Departamento de Música da Escola 
de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo; Prof. Dr. 
Edelton Gloeden, Professor Doutor do Departamento de Música 
da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo; 
Profa. Dra. Flavia Pereira Botelho, Professora Doutora do Instituto 
de Artes da Universidade Federal de Uberlândia; Prof. Dr. Mauricy 
Matos Martin, Professor Associado do Departamento de Música 
do Instituto de Artes da Universidade Estadual de Campinas; Prof. 
Dr. Ricardo Lobo Kubala, Professor Doutor do Departamento de 
Música do Instituto de Artes da Universidade Estadual Paulista 
“Júlio de Mesquita Filho” – campus de São Paulo; Prof. Dr. Marcos 
Câmara de Castro, Professor Doutor do Departamento de Música 
da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto da 
Universidade de São Paulo; Prof. Dr. Rubens Russomano Ricciardi, 
Professor Titular do Departamento de Música da Faculdade de 
Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto da Universidade 
de São Paulo; Prof. Dr. André Luis Giovanini Micheletti, Professor 
Doutor do Departamento de Música da Faculdade de Filosofia, 
Ciências e Letras de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo; 
Profa. Dra. Silvia Maria Pires Cabrera Berg, Professora Doutora 
do Departamento de Música da Faculdade de Filosofia, Ciências 
e Letras de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo; Profa. 
Dra. Maria Yuka de Almeida Prado, Professora Doutora do Depar-
tamento de Música da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de 
Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo. Como suplentes da 
presidência, foram indicados os Profs. Drs. Gustavo Silveira Costa 
e Marcos Câmara de Castro, na ordem. (2017.1.489.59.8).
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