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Caberá recurso ao Diretor da Unidade, no prazo de dois dias 
úteis, contados da data desta publicação.

(Proc. 603/2017 - FE/C.Bauru)
 Faculdade de Ciências
 EDITAL Nº 105/2017 - STDARH/FC – HOMOLOGAÇÃO
A Diretora da Faculdade de Ciências do Campus de Bauru 

HOMOLOGA “ad referendum” da Douta Congregação, o Resul-
tado Final do Concurso Público (Edital de Abertura de Inscrições 
nº 94/2017 - STDARH/FC) para contratação emergencial de 1 
função celetista de Professor Substituto, junto ao Departamento 
de Educação Física, no conjunto das disciplinas “Estrutura e 
Funcionamento dos Serviços de Saúde”; “Capoeira” e “Práticas 
Formativas em Capoeira”, conforme Edital de Resultado Final nº 
98/2017- STDARH/FC.

(Proc. 988/2017 - FC/C.Bauru)
EDITAL Nº 106/2017 - STDARH/FC – CONVOCAÇÃO
A Diretora da Faculdade de Ciências do Campus de Bauru, 

no uso de suas atribuições, convoca Lívia de Paula Machado 
Pasqua, portadora do R.G. 43.098.322-0, classificado em 1º 
lugar, no Concurso Público para Professor Substituto, em caráter 
emergencial, junto ao Departamento de Educação Física, nas 
disciplinas “Estrutura e Funcionamento dos Serviços de Saúde”; 
“Capoeira” e “Práticas Formativas em Capoeira” em jornada 
de 12 horas semanais de trabalho, sob o regime jurídico da CLT 
e Legislação Complementar (objeto do Edital de Abertura de 
Inscrições nº. 94/2017 - STDARH/FC), a comparecer no prazo 
de 5 dias úteis, contados a partir da data de publicação deste 
edital, nos horários das 9 horas às 11 horas ou das 14 horas até 
16 horas, junto à Seção Técnica de Desenvolvimento e Adminis-
tração de Recursos Humanos da Faculdade de Ciências - UNESP 
- Campus de Bauru, situada na Av. Engº. Luiz Edmundo Carrijo 
Coube, 14-01, Vargem Limpa, para anuência à contratação e 
apresentação de declaração de bens e valores que compõem 
o seu patrimônio privado (conforme Artigo 1º do Decreto nº 
41.865, de 16/06/97) bem como apresentação dos documentos 
comprobatórios das condições exigidas no Edital de Abertura 
de Inscrições:

1. Currículo Plataforma Lattes atualizado;
2. Original e cópia do RG;
3. Original e cópia do CPF mais situação cadastral do CPF 

(Regular) pela Secretaria da Receita Federal;
4. Original e cópia do Título Eleitoral com comprovante da 

última votação;
5. Original e cópia da Certidão de Nascimento ou se casado 

da Certidão de Casamento;
6. Original e cópia do Cartão do PIS/PASEP;
7. Original e cópia da conclusão do curso, de acordo com 

a titulação exigida;
8. Original e cópia da Carteira de Trabalho e Previdência 

Social (folha de rosto, dados pessoais e último registro);
9. Declaração de antecedentes criminais;
10. 5 fotos 3 x 4.
Obs: O não comparecimento da candidata no prazo acima 

estabelecido, bem como a recusa à contratação ou deixar de 
entrar em exercício, terá exaurido o seu direito decorrente da 
habilitação no Concurso Público.

(Proc. 988/2017 - FC/C.Bauru)

 CAMPUS DE BOTUCATU
 Faculdade de Medicina
 Retificação do DO de 18-8-2017, no Edital nº 147/2017,
para contratação de 01 (um) PROFESSOR SUBSTITUTO, por 

prazo determinado, em caráter emergencial para atender excep-
cional interesse público,

onde se lê: referente ao período relativo ao 1º semestre 
letivo de 2017

leia-se: referente ao período relativo ao 2º semestre letivo 
de 2017

(proc. 2282/2017-FM)

 CAMPUS DE FRANCA
 Faculdade de Ciências Humanas e Sociais
 Edital 69/2017 - STDARH-CF - Convocação
A Diretora da Faculdade de Ciências Humanas e Sociais 

do Câmpus de Franca, UNESP, CONVOCA a candidata abaixo 
relacionada habilitada no Concurso Público, veiculado no Edital 
44-2017-STDARH-CF, para contratação de 1 Professor Substi-
tuto, Referência MS-2, em caráter emergencial, para atender 
excepcional interesse público, no período relativo ao 2º semestre 
letivo de 2017 e pelo prazo máximo de 5 meses, em jornada de 
12 horas semanais de trabalho, sob o regime jurídico da CLT e 
Legislação Complementar, no conjunto de disciplinas "Teoria das 
Relações Internacionais II; Metodologia das Relações Internacio-
nais", junto ao Departamento de Relações Internacionais desta 
Faculdade, para comparecer, no prazo de 5 dias úteis contados 
a partir do primeiro dia subsequente a data da publicação 
deste Edital no Diário Oficial do Estado de São Paulo, junto à 
Seção Técnica de Desenvolvimento e Administração de Recursos 
Humanos, sito à Av. Eufrásia Monteiro Petráglia, 900, Jd. Dr. 
Antonio Petráglia, Franca-SP, fone: 0xx(16) 3706-8852, para anu-
ência à contratação e apresentação dos seguintes documentos:

1- Fotocópia da cédula de identidade;
2- Fotocópia do Título de Eleitor e comprovante de quitação 

com a Justiça Eleitoral no site http://www.tse.gov.br/internet/
servicos_eleitor/quitacao.htm;

3- Documento que comprove quitação com o serviço militar 
se for o caso;

4- Comprovante de graduação em curso superior em curso 
superior em Ciências Sociais e/ou Ciência Política, ou Filosofia, 
ou História ou Relações Internacionais, que tenham, no mínimo, 
o título de Mestre em Ciências Sociais e/ou Ciência Política, ou 
Filosofia, ou História, ou Relações Internacionais e áreas afins;

5- Declaração, atualizada, dos bens e valores que compõem 
seu patrimônio, de acordo com o Art.1º, do Decreto 41.865, de 
16, publicado no DOE de 17-6-97;

6- Declaração da interessada esclarecendo se exerce ou não 
outro cargo, emprego ou função pública (federal, estadual ou 
municipal), atividade de caráter privado ou se recebe proventos 
de aposentadoria;

7- Declaração de residência e antecedentes criminais;
8- Fotocópia da Certidão de nascimento ou casamento;
9- Fotocópia do PIS/PASEP;
10- Fotocópia do CPF regularizado acompanhado do com-

provante de atualização pelos sites http://www.receita.fazenda.
gov.br/Aplicacoes/ATCTA/CPF/ConsultaPublica.asp, http://www.
receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ATCTA/cpf/CPFautentic.asp;

11- 04 fotos 3x4 iguais e recentes;
12- Carteira de vacinação atualizada;
13- Carteira de Trabalho e Previdência Social - (CTPS ).
 - A não apresentação dos documentos no prazo fixado, a 

inexatidão das afirmativas e/ou a irregularidade dos mesmos 
implicarão em insubsistência da inscrição e de todos os atos 
decorrentes do concurso público, bem como na perda dos direi-
tos consequentes, sem prejuízo das sanções penais aplicáveis à 
falsidade da declaração.

 - O não comparecimento da candidata no prazo estipulado, 
bem como a recusa à contratação ou se consultada e contratada 
deixar de entrar em exercício, terão exauridos os direitos decor-
rentes de sua habilitação no Concurso Público.

Classificação - Nome - RG
1º - LAÍS HELENA CUSTODIO RODRIGUES DE QUEIROZ- 

47.882.813-5 SSP/SP
Proc. 910/2017-FCHS-CF
 Edital 68/2017 - STDARH-CF - Convocação
A Diretora da Faculdade de Ciências Humanas e Sociais 

do Câmpus de Franca, UNESP, CONVOCA a candidata abaixo 
relacionada habilitada no Concurso Público, veiculado no Edital 

À vista do resultado apresentado, não houve candidatos 
habilitados no Concurso Público.

(Processo nº 795/2017 – FAAC/C.Bauru)
 Edital nº 125/2017 – STDARH/FAAC – RESULTADO FINAL
O Diretor da Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação 

do Câmpus de Bauru, nos termos do Despacho nº 161/2017-D.
FAAC e no uso de suas atribuições, torna público o resultado 
final obtido no Concurso Público de Provas e Títulos para 
Professor Substituto, em jornada de 12 (doze) horas semanais 
de trabalho, junto ao Departamento de Ciências Humanas, no 
conjunto de disciplinas “LÍNGUA INGLESA I, II, III E IV; INGLÊS 
ACADÊMICO: PRÁTICAS DE LEITURA; INGLÊS PROFISSIONAL: 
COMUNICAÇÃO ORAL PARA RELAÇÕES PÚBLICAS”, objeto do 
Edital de Abertura de Inscrições nº 102/2017 – STDARH/FAAC, 
publicado no DOE de 22/07/2017, Seção I, páginas 130 e 131, 
realizado nos dias 17 e 18 de agosto de 2017, cabendo recurso, 
sob os aspectos formal e legal, no prazo de 03 (três) dias úteis, 
contados da data da publicação deste Edital no Diário Oficial do 
Estado de São Paulo – DOE, a saber:

candidato RODOLPHO CAMARGO – RG nº 47.595.060-4: 
prova de títulos (análise curricular) – peso 2 – 8,50 (17,00 pon-
tos); prova didática – peso 1 – 8,00; média final – 8,33.

À vista do resultado apresentado, a Comissão Examinadora 
considerou o candidato RODOLPHO CAMARGO aprovado, indi-
cando-o para contratação como Professor Substituto conforme 
acima descrito.

(Processo nº 801/2017 – FAAC/C.Bauru)
 Edital nº 126/2017 – STDARH/FAAC
O Diretor da Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação 

do Câmpus de Bauru, nos termos do Despacho nº 158/2017-D.
FAAC e no uso de suas atribuições legais, HOMOLOGA “ad refe-
rendum” da Congregação o resultado final do Concurso Público 
de Títulos e Provas para contratação de um Professor Substituto, 
em caráter emergencial, para atender o período relativo ao 2º 
semestre letivo de 2017, em jornada de 12 (doze) horas sema-
nais de trabalho, no conjunto de disciplinas “PRODUÇÃO GRÁ-
FICA I; PRODUÇÃO GRÁFICA III; METODOLOGIA DO PROJETO 
I; PROJETO I; PRODUÇÃO GRÁFICA II”, junto ao Departamento 
de Design, conforme publicação no DOE de 12/08/2017, Seção 
I, página 233, através do Edital nº 118/2017 – STDARH/FAAC.

(Processo nº 799/2017 – FAAC/C.Bauru)
 Edital nº 127/2017 – STDARH/FAAC
O Diretor da Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação 

do Câmpus de Bauru, nos termos do Despacho nº 159/2017-D.
FAAC e no uso de suas atribuições legais, HOMOLOGA “ad refe-
rendum” da Congregação o resultado final do Concurso Público 
de Títulos e Provas para contratação de um Professor Substituto, 
em caráter emergencial, para atender o período relativo ao 
2º semestre letivo de 2017, em jornada de 12 (doze) horas 
semanais de trabalho, no conjunto de disciplinas “OFICINA DE 
MATERIAIS PLÁSTICOS; GESTÃO DO DESIGN; MODELAGEM”, 
junto ao Departamento de Design, conforme publicação no 
DOE de 12/08/2017, Seção I, página 233, através do Edital nº 
117/2017 – STDARH/FAAC.

(Processo nº 800/2017 – FAAC/C.Bauru)
 Edital nº 128/2017 - STDARH/FAAC - CONVOCAÇÃO
O Diretor da Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação 

do Câmpus de Bauru, no uso de suas atribuições, CONVO-
CA o candidato JOÃO MARCELO RIBEIRO SOARES – RG nº 
20.734.767-0, aprovado em 1º lugar no Concurso Público para 
contratação de Professor Substituto, em jornada de 12 (doze) 
horas semanais de trabalho, junto ao Departamento de Design 
da Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação, no conjunto 
de disciplinas “PRODUÇÃO GRÁFICA I; PRODUÇÃO GRÁFICA 
III; METODOLOGIA DO PROJETO I; PROJETO I; PRODUÇÃO 
GRÁFICA II” (objeto do Edital de Abertura de Inscrições nº 
097/2017 – STDARH/FAAC, publicado no DOE de 15/07/2017, 
Seção I, página 190, e o resultado final tornado público através 
do Edital de Divulgação do Resultado nº 118/2017 – STDARH/
FAAC, publicado no DOE de 12/08/2017, Seção I, página 233), a 
comparecer no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data 
da publicação deste Edital, junto à Seção Técnica de Desenvolvi-
mento e Administração de Recursos Humanos da Faculdade de 
Arquitetura, Artes e Comunicação – UNESP – Campus de Bauru, 
situada na Av. Engº Luiz Edmundo Carrijo Coube, nº 14-01, Bairro 
Vargem Limpa, para anuência à contratação e apresentação de 
declaração de bens e valores que compõem o seu patrimônio 
privado (conforme Artigo 1º do Decreto nº 41.865, de 16/06/97) 
e apresentação dos documentos comprobatórios das condições 
exigidas no Edital de Abertura de Inscrições.

O não comparecimento do candidato no prazo acima 
estabelecido, bem como a recusa à contratação ou, consultado, 
deixar de entrar em exercício terá exaurido os seus direitos 
decorrentes da habilitação no Concurso Público.

(Processo nº 799/2017 – FAAC/C.Bauru)
 Edital nº 129/2017 - STDARH/FAAC - CONVOCAÇÃO
O Diretor da Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação 

do Câmpus de Bauru, no uso de suas atribuições, CONVOCA 
a candidata VALÉRIA RAMOS FRISO – RG nº 40.629.505-0, 
aprovada em 1º lugar no Concurso Público para contratação de 
Professor Substituto, em jornada de 12 (doze) horas semanais 
de trabalho, junto ao Departamento de Design da Faculdade de 
Arquitetura, Artes e Comunicação, no conjunto de disciplinas 
“OFICINA DE MATERIAIS PLÁSTICOS; GESTÃO DO DESIGN; 
MODELAGEM” (objeto do Edital de Abertura de Inscrições nº 
098/2017 – STDARH/FAAC, publicado no DOE de 15/07/2017, 
Seção I, páginas 190 e 191, e o resultado final tornado público 
através do Edital de Divulgação do Resultado nº 117/2017 
– STDARH/FAAC, publicado no DOE de 12/08/2017, Seção I, 
página 233), a comparecer no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 
contados da data da publicação deste Edital, junto à Seção 
Técnica de Desenvolvimento e Administração de Recursos 
Humanos da Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação – 
UNESP – Campus de Bauru, situada na Av. Engº Luiz Edmundo 
Carrijo Coube, nº 14-01, Bairro Vargem Limpa, para anuência 
à contratação e apresentação de declaração de bens e valores 
que compõem o seu patrimônio privado (conforme Artigo 1º do 
Decreto nº 41.865, de 16/06/97) e apresentação dos documentos 
comprobatórios das condições exigidas no Edital de Abertura 
de Inscrições.

O não comparecimento da candidata no prazo acima 
estabelecido, bem como a recusa à contratação ou, consultada, 
deixar de entrar em exercício terá exaurido os seus direitos 
decorrentes da habilitação no Concurso Público.

(Processo nº 800/2017 – FAAC/C.Bauru)
 Faculdade de Engenharia
 EDITAL nº 127/2017 - STDARH/FE
O Diretor da Faculdade de Engenharia do Câmpus de 

Bauru, através da Seção Técnica de Desenvolvimento e Admi-
nistração de Recurso Humanos, TORNA PÚBLICO o resultado 
e classificação final obtido pelo(s) candidato(s) inscrito(s) no 
concurso público para contratação, por prazo determinado, de 
01 (um) PROFESSOR SUBSTITUTO, em caráter emergencial, para 
atender o período relativo ao 2º SEM 2017, sob a égide da CLT 
e Legislação Complementar, na disciplina/conjunto de discipli-
nas "RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS II"; "INSTRUMENTAÇÃO"; 
"ACÚSTICA E RUÍDO" ; "MODELOS DINÂMICOS" do Depar-
tamento de Engenharia Mecânica da Faculdade de Engenharia 
– Câmpus de Bauru, conforme Edital de Abertura de Inscrições 
nº 123/2017, em jornada de 12 horas semanais de trabalho, na 
seguinte conformidade:

Nome - RG - Médias Análise do Currículo/Prova Didática/
Nota Final - Classificação:

- CAMILO MESQUITA NETO  -  - 32.588.801-2 - 9,5 / 9,5 
/ 9,5 - 1º

- MARCOS TOSATI - 48.709.615-0 - 5,5 / 10,0 / 7,0 - 2º
- FRANSBER SANTADE - 29.984.744-5 - 3,0 / 5,0 / 3,7 - 3º

Edital nº 26/2017-DTAd-FCF/CAr. – CONVOCAÇÃO
O Diretor Técnico da Divisão Técnica Administrativa da 

Faculdade de Ciências Farmacêuticas do Câmpus de Araraquara 
– UNESP, CONVOCA a candidata abaixo relacionada, habilitada 
em Concurso Público para contratação emergencial, para aten-
der 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 da CLT e Legislação Complementar, a 
comparecer, no prazo de 5 dias úteis, contados a partir da publi-
cação deste Edital, junto à Seção Técnica de Desenvolvimento 
e Administração de Recursos Humanos desta Unidade, sito na 
Rodovia Araraquara-Jaú, Km 1 – Prédio da Administração, para 
anuência à contratação e apresentação dos seguintes documen-
tos, originais e cópias:

1 – Fotocópia da Cédula de Identidade;
2 – Fotocópia do Título de Eleitor e prova de estar em dia 

com as obrigações eleitorais;
3 – Fotocópia do comprovante de graduação em curso em 

nível superior na área de Ciências Biológicas ou da Saúde, com 
Pós-Graduação em Farmacologia ou áreas afins, bem como 
comprovante do título de doutor;

4 – Fotocópia da Certidão de nascimento ou casamento;
5 – Fotocópia do cartão de inscrição no PIS ou PASEP;
6 – Fotocópia do Cartão do CPF regularizado;  - 7 – Carteira 

de Trabalho e Previdência Social (CPTS);
8 – 04 fotos 3x4 iguais e recentes;
9 – Declaração de Bens e Valores que compõem o seu 

patrimônio privado.
O não comparecimento da candidata no prazo acima esta-

belecido, bem como a recusa à contratação ou, se consultada e 
contratada deixar de entrar em exercício, terá exaurido o direito 
decorrente de sua habilitação no Concurso.

DEPARTAMENTO – CLASSIFICAÇÃO – NAS DISCIPLINAS – 
NOME – RG – EDITAL FCF/CAr:

Departamento de Princípios Ativos Naturais e Toxicologia 
– 1ª - Farmacologia; Farmacoterapia – Helen Mariana Baldan 
Cimatti – 30.645.944-9 – 22/2017.

(Processo 369/2017-FCF/CAr)

 CAMPUS DE BAURU
 Faculdade de Arquitetura, Artes e 
Comunicação
 Edital nº 122/2017 – STDARH/FAAC – RESULTADO FINAL
O Diretor da Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação 

do Câmpus de Bauru, nos termos do Despacho nº 156/2017-D.
FAAC e no uso de suas atribuições, torna público o resultado 
final obtido no Concurso Público de Provas e Títulos para 
Professor Substituto, em jornada de 12 (doze) horas semanais 
de trabalho, junto ao Departamento de Arquitetura, Urbanis-
mo e Paisagismo, no conjunto de disciplinas “HISTÓRIA DO 
URBANISMO I: DA ANTIGUIDADE AO RENASCIMENTO; HISTÓ-
RIA DO URBANISMO II: DO RENASCIMENTO AO MODERNO; 
ARQUITETURA VI - ARQUITETURA E MEIO AMBIENTE”, objeto 
do Edital de Abertura de Inscrições nº 106/2017 – STDARH / 
FAAC, publicado no DOE de 27/07/2017, Seção I, página 171, 
realizado nos dias 16 e 17 de agosto de 2017, cabendo recurso, 
sob os aspectos formal e legal, no prazo de 03 (três) dias úteis, 
contados da data da publicação deste Edital no Diário Oficial do 
Estado de São Paulo – DOE, a saber:

candidato JOÃO FELIPE ALMEIDA LANÇA – RG nº 
40.834.341-2: prova de títulos (análise curricular) – peso 2 – 
7,00 (14,00 pontos); prova didática – peso 1 – 7,50; média 
final – 7,17;

candidato PEDRO HENRIQUE CAMPELLO TORRES – RG 
nº 12913355-9/RJ: prova de títulos (análise curricular) – peso 
2 – 7,00 (14,00 pontos); prova didática – peso 1 – 7,00; média 
final – 7,00.

À vista do resultado apresentado, a Comissão Examinadora 
considerou os candidatos JOÃO FELIPE ALMEIDA LANÇA e 
PEDRO HENRIQUE CAMPELLO TORRES aprovados, classificando-
-os na seguinte conformidade: 1º lugar JOÃO FELIPE ALMEIDA 
LANÇA e 2º lugar PEDRO HENRIQUE CAMPELLO TORRES, 
indicando o candidato JOÃO FELIPE ALMEIDA LANÇA para 
contratação como Professor Substituto conforme acima descrito.

(Processo nº 797/2017 – FAAC/C.Bauru)
 Edital nº 123/2017 – STDARH/FAAC – RESULTADO FINAL
O Diretor da Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação 

do Câmpus de Bauru, nos termos do Despacho nº 157/2017-D.
FAAC e no uso de suas atribuições, torna público o resultado 
final obtido no Concurso Público de Provas e Títulos para 
Professor Substituto, em jornada de 12 (doze) horas semanais 
de trabalho, junto ao Departamento de Artes e Representação 
Gráfica, no conjunto de disciplinas “HISTÓRIA DA ARTE II; 
HISTÓRIA DA ARTE IV; HISTÓRIA DA ARTE BRASILEIRA: DO 
PRÉ-CABRALINO AO ACADEMICISMO; HISTÓRIA DA ARTE BRA-
SILEIRA: CONTEMPORANEIDADE”, objeto do Edital de Abertura 
de Inscrições nº 100/2017 – STDARH/FAAC, publicado no DOE 
de 21/07/2017, Seção I, páginas 149 e 150, realizado no período 
de 16 e 18 de agosto de 2017, cabendo recurso, sob os aspectos 
formal e legal, no prazo de 03 (três) dias úteis, contados da data 
da publicação deste Edital no Diário Oficial do Estado de São 
Paulo – DOE, a saber:

candidata – RG nº 34.386.965-2: prova de títulos (análise 
curricular) – peso 2 – 6,25 (12,50 pontos); prova didática – peso 
1 – Desistente; média final – DESISTENTE;

candidata – RG nº 28.058.883-5: DESISTENTE;
candidata – RG nº 44.866.493-8: prova de títulos (análise 

curricular) – peso 2 – 3,95 (7,90 pontos); prova didática – peso 
1 – 6,50; média final – 4,80;

candidata PAULA POIET SAMPEDRO – RG nº 47.690.709-3: 
prova de títulos (análise curricular) – peso 2 – 6,50 (13,00 pon-
tos); prova didática – peso 1 – 8,00; média final – 7,00;

candidata – RG nº 43.560.336-X: prova de títulos (análise 
curricular) – peso 2 – 3,40 (6,80 pontos); prova didática – peso 
1 – 7,80; média final – 4,87;

candidata – RG nº 27.631.401-3: DESISTENTE;
candidato – RG nº 5.113.227-8: prova de títulos (análise 

curricular) – peso 2 – 3,90 (7,80 pontos); prova didática – peso 
1 – Desistente; média final – DESISTENTE.

À vista do resultado apresentado, a Comissão Examinadora 
considerou a candidata PAULA POIET SAMPEDRO aprovada, 
indicando-a para contratação como Professor Substituto con-
forme acima descrito.

(Processo nº 796/2017 – FAAC/C.Bauru)
 Edital nº 124/2017 – STDARH/FAAC – RESULTADO FINAL
O Diretor da Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação 

do Câmpus de Bauru, nos termos do Despacho nº 160/2017-D.
FAAC e no uso de suas atribuições, torna público o resultado 
final obtido no Concurso Público de Provas e Títulos para 
Professor Substituto, em jornada de 12 (doze) horas semanais 
de trabalho, junto ao Departamento de Artes e Representação 
Gráfica, no conjunto de disciplinas “ATELIÊ-LABORATÓRIO DE 
CERÂMICA: PROJEÇÕES NA CONTEMPORANEIDADE; ATELIÊ-
-LABORATÓRIO DE TÉCNICAS DE REPRODUÇÃO: PLANOGRAVU-
RA; ATELIÊ-LABORATÓRIO DE POÉTICAS DO DESENHO”, objeto 
do Edital de Abertura de Inscrições nº 099/2017 – STDARH/FAAC, 
publicado no DOE de 21/07/2017, Seção I, páginas 148 e 149, 
realizado nos dias 17 e 18 de agosto de 2017, cabendo recurso, 
sob os aspectos formal e legal, no prazo de 03 (três) dias úteis, 
contados da data da publicação deste Edital no Diário Oficial do 
Estado de São Paulo – DOE, a saber:

candidata – RG nº 21.169.814-3: DESISTENTE;
candidata – RG nº 26.673.429-7: DESCLASSIFICADA (Em 

descumprimento ao subitem 7.1.2 do Edital do Concurso: não 
atingir tempo mínimo na aula teórica).

7 – A Crise do século XVII
8 – As Revoluções Inglesas do século XVII
9 – O Iluminismo
10 – A Revolução Francesa
11 - A Revolução Industrial
12 – A Sociedade de Antigo Regime
9. É de responsabilidade do candidato o acompanhamento 

do andamento do processo seletivo, por meio de acesso ao 
www.uspdigital.usp.br, à página institucional da Faculdade de 
Filosofia, Letras e Ciências Humanas, e às publicações no Diário 
Oficial do Estado de São Paulo.

11. – O(s) candidatos(s) deverá(ão) comparecer em data 
a ser determinada pelo Departamento de História.para conhe-
cimento dos cronogramas das provas. O não comparecimento, 
no dia e horário indicados, implicará automaticamente na 
desistência do candidato.

12. O relatório da Comissão de Seleção será apreciado pelo 
CTA da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas para 
fins de homologação, após exame formal.

13. A contratação será por prazo determinado e vigorará a 
partir da data do exercício e até 31/07/2018 com possibilidade 
de prorrogações, desde que a soma dos períodos não ultrapasse 
o prazo de dois anos.

14. Os docentes contratados por prazo determinado fica-
rão submetidos ao Estatuto dos Servidores da Universidade 
de São Paulo e vinculados ao Regime Geral da Previdência 
Social – RGPS.

15. São condições de admissão:
I. Estar apto no exame médico pré-admissional realizado 

pela USP;
II. Ser autorizada a acumulação, caso o candidato exerça 

outro cargo, emprego ou função pública;
III. No caso de candidato estrangeiro aprovado no pro-

cesso seletivo e convocado para contratação, apresentar visto 
temporário ou permanente que faculte o exercício de atividade 
remunerada no Brasil.

Mais informações bem como as normas pertinentes ao 
concurso, encontram-se à disposição dos interessados no Ser-
viço de Apoio Acadêmico da FFLCH-USP, no endereço: Rua do 
Lago, 717 – sala 107 – Cidade Universitária – São Paulo, SP, 
05508-080 ou através dos telefones 55-11-3091-4590 e 55-11-
3091-4621, ou por correio eletrônico (apoioaca1fflch@usp.br) e 
(apoioaca2fflch@usp.br).

 FACULDADE DE MEDICINA
 FACULDADE DE MEDICINA DA USP - EDITAL ATAC/

FM/070/2017 - CONVOCAÇÃO
 - A Assistência Técnica Acadêmica da Faculdade de Medi-

cina da USP comunica a data da realização do Concurso à 
Livre-Docência junto ao Departamento de Neurologia, com base 
no programa da Disciplina de Neurocirurgia, referente ao Edital 
ATAC/FM/003/2017.

Candidato inscrito: Dr. Robson Luis Oliveira de Amorim.
 - INÍCIO DO CONCURSO: 3 de outubro de 2017.
 - O candidato deverá se apresentar às 7h45 do dia 3 de 

outubro de 2017, na Sala “Arnaldo Vieira de Carvalho” (“Sala 
do C.T.A.”, nº 3301), 3º andar do Prédio da Faculdade de 
Medicina da USP, Avenida Doutor Arnaldo, 455 - São Paulo/SP, 
CEP 01246-903.

Pelo presente ficam convocados o candidato e os membros 
da Comissão Julgadora.

 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

 REITORIA

 SECRETARIA GERAL
 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
FACULDADE DE ENGENHARIA MECÂNICA
EDITAL
Concurso de provas e títulos para obtenção do Título de 

Livre Docente na área de Projeto Mecânico, disciplina EM504 
– Mecanismos e Dinâmica das Máquinas, do Departamento de 
Mecânica Computacional, da Faculdade de Engenharia Mecâni-
ca, da Universidade Estadual de Campinas.

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

Dia 28-09-2017 – quinta-feira
09h – Abertura do Concurso.
09h10min – Elaboração dos temas da Prova Didática.
09h30min – Sorteio do Ponto da Prova Didática.
09h40min – Início da Prova de Títulos.
Dia: 29/09/2017 – (sexta-feira)
09h30min – Início da Prova Didática.
10h30min – Avaliação do Conjunto da Produção Científica.
A Comissão Julgadora estará constituída dos seguintes 

Professores Doutores: Titulares: Euclides de Mesquita Neto, 
Kátia Lucchesi Cavalca Dedini, Domingos Alves Rade, Vicente 
Lopes Júnior e Paulo Sergio Varoto. Suplentes: Robson Pederiva 
e Roberto Jordan.

Ficam, pelo presente Edital, convocados os Membros da 
Comissão Julgadora e o candidato inscrito: Pablo Siqueira 
Meirelles, 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.

 UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA

 UNIDADES UNIVERSITÁRIAS

 CAMPUS DE ARARAQUARA
 Faculdade de Ciências e Letras
 EDITAL 14/17-DTA-FCL/CAr. - CLASSIFICAÇÃO FINAL
A Faculdade de Ciências e Letras do Campus de Araraquara-

-UNESP torna público o resultado final do concurso público de 
títulos e provas para obtenção do título de livre- docente, na 
disciplina “Metodologia Econômica” (Edital 06/17-DTA-FCL/
CAr) junto ao Departamento de Economia, realizado nos dias 
17 e 18/08/2017, no qual foi aprovado o candidato único ins-
crito, Prof. Dr. Sebastião Neto Ribeiro Guedes, portador do RG. 
891.142-GO, com média final 9,33 (nove inteiros e trinta e três 
centésimos), decidindo indicá-lo à Congregação desta Faculda-
de, para que lhe seja concedido o título de Livre-Docente em 
Metodologia Econômica, do Departamento de Economia. (Proc. 
1030/01/2016-FCL/CAr).

 Faculdade de Ciências Farmacêuticas
 CAMPUS DE ARARAQUARA
FACULDADE DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS
DESPACHO DE 18/08/2017
O Diretor da Faculdade de Ciências Farmacêuticas do Câm-

pus de Araraquara da UNESP, “ad referendum” da Congregação 
da Unidade em 17-08-2017, HOMOLOGA, o concurso público 
para contratação de 01 (um) PROFESSOR SUBSTITUTO, em 
caráter emergencial, para atender excepcional interesse público, 
no período 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, na discipli-
na “Farmacobotânica” do Departamento de Princípios Ativos 
Naturais e Toxicologia da Faculdade de Ciências Farmacêuticas 
do Campus de Araraquara. (referente ao Edital de Abertura nº 
23/2017-DTAd-FCF/CAr)

(Processo nº 368/2017–FCF/CAr.)
 FACULDADE DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS
CAMPUS DE ARARAQUARA
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