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EDITAL Nº 139/2017-STDARH-RESULTADO FINAL
O Diretor da Faculdade de Filosofia e Ciências da UNESP 

– Campus de Marília, por meio da área de Recursos Humanos, 
torna público o resultado final do concurso público de Provas 
e Títulos para contratação de 01 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 de 5 meses, em 24 horas semanais 
de trabalho, sob o regime jurídico da CLT e legislação com-
plementar, na disciplina: Métodos e Técnicas de Pesquisa nas 
Ciências Sociais II ; Bioestatística I, junto ao Departamento de 
Psicologia da Educação da Faculdade de Filosofia e Ciências do 
Câmpus de Marília, conforme segue:

CANDIDATOS HABILITADOS:
Deise Deolindo Silva / RG 33.100.054-4 SSP/SP
EXAMINADOR / ANÁLISE CURRICULAR (PESO 2) / DIDÁTICA 

(PESO 1) / MÉDIA PONDERADA
Ely Francina Tannuri de Oliveira / 14,80 / 9,20 / 8,00
Paulo Sérgio Teixeira do Prado / 14,80 / 9,90 / 8,23
Gilsenir Maria Prevelato A. Dátilo / 14,80 / 9,70 / 8,17
MÉDIA FINAL / CLASSIFICAÇÃO: -  8,13 / 1º
Liliane Ubeda Morandi Rotoli / RG 43.261.369-9 SSP/SP
EXAMINADOR / ANÁLISE CURRICULAR (PESO 2) / DIDÁTICA 

(PESO 1) / MÉDIA PONDERADA
Ely Francina Tannuri de Oliveira / 11,50 / 10,00 / 7,17
Paulo Sérgio Teixeira do Prado / 11,50 / 10,00 / 7,17
Gilsenir Maria Prevelato A. Dátilo / 11,50 / 10,00 / 7,17
MÉDIA FINAL / CLASSIFICAÇÃO: - 7,17 / 2º
CANDIDATOS INABILITADOS:
RG 43.349.354-9 SSP/SP
EXAMINADOR / ANÁLISE CURRICULAR (PESO 2) / DIDÁTICA 

(PESO 1) / MÉDIA PONDERADA
Ely Francina Tannuri de Oliveira / 7,50 / 7,50 / 5,00
Paulo Sérgio Teixeira do Prado / 7,50 / 7,10 / 4,87
Gilsenir Maria Prevelato A. Dátilo / 7,50 / 8,00 / 5,17
MÉDIA FINAL: - 5,01
RG 34.590.224-5 SSP/SP
EXAMINADOR / ANÁLISE CURRICULAR (PESO 2) / DIDÁTICA 

(PESO 1) / MÉDIA PONDERADA
Ely Francina Tannuri de Oliveira / 4,50 / 8,90 / 4,47
Paulo Sérgio Teixeira do Prado / 4,50 / 8,80 / 4,43
Gilsenir Maria Prevelato A. Dátilo Carvalho / 4,50 / 9,50 

/ 4,67
MÉDIA FINAL: - 4,52
Caberá recurso à Congregação no prazo de 03 (três) dias 

úteis a contar desta publicação. (Processo nº 1213/2017-CM)

 CAMPUS DE SOROCABA - INSTITUTO DE 
CIÊNCIA E TECNOLOGIA
 EDITAL 01/2017-DTA
 - A Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita 

Filho” – Unesp, Instituto de Ciência e Tecnologia de Sorocaba, 
por meio de sua Diretoria Técnica Acadêmica, torna público que 
estarão abertas as inscrições para o processo seletivo de candi-
datos ao Programa de Pós-graduação em Ciências Ambientais, 
Cursos de Mestrado e Doutorado, para ingresso no 1º semestre 
de 2018, segundo as disposições estabelecidas neste edital.

DAS INSCRIÇÕES
1 . As inscrições serão efetuadas no período de 15 a 

30/09/2017, exclusivamente via internet, no endereço eletrônico 
http://www.sorocaba.unesp.br/#!/pos-graduacao/pos-ca/proces-
so-seletivo-2015/, acessando o “link” correlato à inscrição.

2 . A inscrição implicará na completa ciência e na tácita 
aceitação de todas as normas e condições estabelecidas neste 
Edital e nas demais normas legais vigentes, bem como dos 
comunicados disponibilizados no endereço eletrônico do pro-
cesso seletivo, sobre as quais o candidato não poderá alegar 
desconhecimento.

3 . A efetivação da inscrição estará condicionada:
3.1 . Ao pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 

66,00 (sessenta e seis reais) por meio de depósito bancário em 
dinheiro em qualquer agência do Banco do Brasil, na Conta-
-Corrente nº 130021-0, Agência nº 6511-0, em nome de Unesp 
Sorocaba, CNPJ nº 48.031.918/0035-73;

3.1.1 . Não serão aceitos depósitos realizados em terminais 
de autoatendimento.

3.1.2 . Não serão aceitos depósitos realizados em cheque.
3.1.3 . Serão aceitas transferências bancárias realizadas 

tanto via internet quanto nos terminais de autoatendimento.
3.1.4 . Candidatos estrangeiros que se encontram fora do 

Brasil durante o período de inscrição estão dispensados de pagar 
a taxa no ato de inscrição. Se selecionados, porém, deverão 
pagá-la ao efetuar a primeira matrícula, sob pena de ter seu 
processo cancelado.

3.2 . À remessa, EXCLUSIVAMENTE VIA E-MAIL, dos docu-
mentos relacionados na Tabela 1 do item 5.1, DURANTE O 
PERÍODO DE INSCRIÇÃO para o endereço eletrônico:

pgca@sorocaba.unesp.br
3.2.1 . No assunto do e-mail, constar: INSCRIÇÃO PGCA 

2018 – CURSO (Mestrado/Doutorado) - NOME DO CANDIDATO.
3.2.2 . Somente serão aceitas as inscrições cujos e-mails 

sejam enviados até o dia 30/09/2017, sendo considerada, para 
tanto, a data de recebimento pelo servidor de e-mail da UNESP.

3.2.3 . O candidato somente será considerado inscrito após 
a confirmação de recebimento do e-mail por parte da Seção 
Técnica de Graduação e Pós-Graduação. A confirmação de rece-
bimento se dará também via e-mail.

4 . DO DEFERIMENTO DAS INSCRIÇÕES
4.1 . Toda documentação de inscrição contida nos e-mails 

enviados pelos candidatos será conferida pela Seção Técnica de 
Graduação e Pós-Graduação no período de 02 a 04/10/2017.

4.2 . As inscrições que não contiverem todos os documentos 
solicitados na TABELA 1 do item 5.1 serão INDEFERIDAS.

5 . DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSCRIÇÃO.
5.1 . Documentos a serem anexados no e-mail de inscrição 

(nomear os arquivos da seguinte forma: “ANEXO_1-NOME DO 
CANDIDATO”):

Tabela 1 - DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSCRIÇÃO
Item - Documentos (Arquivo PDF/JPG/JPEG)
ANEXO_1 - Cópia do e-mail de confirmação da inscrição, 

contendo o número de inscrição. - (Mestrado e Doutorado)
ANEXO_2 - Comprovante de pagamento/transferência da 

taxa de inscrição, no valor de R$ 66,00 (sessenta e seis reais). - 
(Mestrado e Doutorado)

ANEXO_3 - Cópia de um dos seguintes documentos de 
Identificação com foto: Cédula de Identidade (RG); Carteira 
Nacional de Habilitação, expedida nos termos da Lei Federal nº 
9.503/97; Certificado Militar; Carteira de Trabalho e Previdência 
Social (CTPS); Passaporte; Carteiras de Identidade expedidas 
pelas Forças Armadas, Polícias Militares e Corpos de Bombeiros 
Militares; Carteira de Órgão ou Conselho de Classe. - (Mestrado 
e Doutorado)

ANEXO_4 - Curriculum Vitae Plataforma Lattes. (Mestrado 
e Doutorado)

Obs.: Eventualmente, e a qualquer tempo, poderão ser soli-
citadas comprovações dos itens contidos no currículo.

ANEXO_5 - Apresentação de Proposta de Projeto de Tese, 
contendo até 5 páginas (excluindo a capa), com espaçamento 
entrelinhas de 1,5, fonte Times New Roman tamanho 12, abran-
gendo: (Doutorado)

• - Título;
• - Justificativa e relevância do projeto dentro da área de 

Ciências Ambientais;
• - Objetivo(s);
• - Metodologia;
• - Cronograma de Execução;
• - Referências.

 Faculdade de Ciências
 EDITAL Nº 107/2017 - 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 92/2017 - STDARH/FC) para contratação emergencial de 1 
função celetista de Professor Substituto, junto ao Departamento 
Psicologia, no conjunto das disciplinas “Fenômenos e Processos 
Psicológicos: Psicologia Sócio-Histórica II”, conforme Edital de 
Resultado Final nº 103/2017- STDARH/FC.

(Proc. 991/2017 - FC/C.Bauru)
EDITAL Nº 108/2017 - - STDARH/FC – CONVOCAÇÃO
A Diretora da Faculdade de Ciências do Campus de Bauru, 

no uso de suas atribuições, convoca Kaira Moraes Porto, porta-
dora do R.G. 46.325.142-8, classificada em 1º lugar, no Concurso 
Público para Professor Substituto, em caráter emergencial, junto 
ao Departamento de Psicologia, nas disciplinas “Fenômenos e 
Processos Psicológicos: Psicologia Sócio-Histórica II”, em jorna-
da de 12 horas semanais de trabalho, sob o regime jurídico da 
CLT e Legislação Complementar (objeto do Edital de Abertura 
de Inscrições nº. 12/2017 - 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 casada 

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. 991/2017 - FC/C.Bauru)

 CAMPUS DE DRACENA - FACULDADE DE 
CIÊNCIAS AGRÁRIAS E TECNOLÓGICAS
 Deliberação da Congregação, de 23-08-2017.
HOMOLOGANDO o Resultado Final do Concurso Público de 

provas e títulos para contratação, em caráter emergencial para 
atender excepcional interesse público, de 01 (um) PROFESSOR 
SUBSTITUTO, com titulação mínima de Mestre, em jornada de 
24 (vinte e quatro) horas semanais de trabalho, sob a égide da 
CLT e Legislação Complementar, junto à Coordenadoria de Curso 
de Zootecnia da Faculdade de Ciências Agrárias e Tecnológicas 
do Câmpus de Dracena, no conjunto de disciplinas: SUINOCUL-
TURA; BIOCLIMATOLOGIA ZOOTÉCNICA, objeto do Edital de 
Abertura de Inscrição nº 07/2017-DTAd. Proc. 374-2017-FCAT. 
Delib. 85-2017.

 CAMPUS DE MARÍLIA
 Faculdade de Filosofia e Ciências
 CAMPUS DE MARÍLIA
Faculdade de Filosofia e Ciências
COMUNICADO
A Congregação da Faculdade de Filosofia e Ciências da 

UNESP - Campus de Marília, em reunião extraordinária realizada 
em 22/08/2017, analisando o recurso interposto pela candidata 
ANA PAULA SILVA, RG. 35.376.278-7 SSP/SP, referente ao 
concurso público para contratação, em caráter emergencial, de 
um Professor Substituto, objeto do Edital nº 110/2017-STDARH, 
publicado no D.O.E. de 26/07/2017, Seção I, pág. 148, aprova 
a manifestação da banca examinadora, INDEFERINDO, deste 
modo, o recurso interposto pela interessada. (Proc. 1211/2017-
CM)

 CAMPUS DE MARÍLIA
Faculdade de Filosofia e Ciências
COMUNICADO
HOMOLOGANDO, ad referendum da Congregação da Facul-

dade de Filosofia e Ciências da UNESP – Campus de Marília, 
em 22/08/2017, o resultado final do concurso público para con-
tratação, em caráter emergencial, 01 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 de 5 meses, em 12 horas semanais 
de trabalho, sob o regime jurídico da CLT e legislação comple-
mentar, nas disciplinas: Reabilitação Profissional; Metodologia 
da Pesquisa Científica, junto ao Departamento de Educação 
Especial desta Faculdade. O Resultado Final do referido Concurso 
Público foi publicado no DOE de 17/08/2017, pg. 230, Seção I. 
(Processo nº 1190/2017-CM)

 EDITAL n.º 138/2017-FFC-CM - CONVOCAÇÃO
A Diretora da Divisão Técnica Administrativa da Faculdade 

de Filosofia e Ciências do Campus de Marília, CONVOCA o can-
didato abaixo relacionado, habilitado no Concurso Público para 
preenchimento, mediante contratação na função de Professor 
Substituto, em 24 horas semanais de trabalho, para o período 
relativo ao 2º semestre letivo de 2017, e pelo prazo máximo de 
05 meses, CLT e legislação complementar, junto ao Departamen-
to de Fisioterapia e Terapia Ocupacional - FFC/CM, para compa-
recer no prazo de 5 dias úteis, contados a partir da publicação 
deste Edital, junto à Seção Técnica de Desenvolvimento e Admi-
nistração de Recursos Humanos desta Faculdade, à Av. Hygino 
Muzzi Filho, 737 - Marília-SP, para anuência à contratação e 
apresentação dos documentos comprobatórios das condições 
exigidas no item 4.1 do Edital de Abertura de Inscrições, munido 
dos seguintes documentos:

1- - Cópia da Cédula de Identidade;
2- - Cópia do título de eleitor e comprovante de estar em dia 

com as obrigações eleitorais;
3- - Cópia da certidão de nascimento ou casamento;
4- - Cópia do CPF e comprovante de regularidade junto à 

Receita Federal;
5- - Comprovante de habilitação junto ao CREFITO-3
6- - Cópia do Cartão de Inscrição no PIS ou PASEP;
7- - 03 fotos 3x4 iguais e recentes;
8- - Carteira de Trabalho e Previdência Social.
O não comparecimento do candidato no prazo acima 

estabelecido, bem como a recusa à contratação ou consultado 
e contratado deixar de entrar em exercício, terá exaurido os 
direitos decorrentes de sua habilitação no Concurso.

Disciplinas: “Fisiologia Humana II”, “Fisiologia Humana”, 
“Patologia”, “Imagenologia”

CLASSIFICAÇÃO - NOME - RG.
1º – LETÍCIA DOMINGUEZ CAMPOS – 43.953.752-6-SP
(Processo nº 1169/2017-CM)
 CAMPUS DE MARÍLIA
Faculdade de Filosofia e Ciências

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 FCF/CAr:

Departamento de Princípios Ativos Naturais e Toxicologia – 
1º - Farmacobotânica – João Paulo Basso Alves – MG-7.188.693 
– 23/2017.

(Processo 368/2017-FCF/CAr)
 Faculdade de Odontologia
 EDITAL 044/2017-DTAd-FO/CAr - RESULTADO FINAL.
O DIRETOR TÉCNICO DA DIVISÃO TÉCNICA ADMINIS-

TRATIVA DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA DO CAMPUS DE 
ARARAQUARA DA UNESP, no uso das atribuições conferidas 
pela Portaria UNESP nº 469/2012, TORNA PÚBLICO o resultado 
final do 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 05 (cinco) meses, em jornada de 
12 (doze) horas semanais de trabalho, sob o regime jurídico da 
CLT, junto ao Departamento de Clínica Infantil – Conjunto de 
Disciplinas de Odontopediatria I e Odontopediatria II da referida 
Faculdade. Caberá recurso à Congregação, sob os aspectos 
legal e formal, no prazo de 03 (três) dias úteis a contar desta 
publicação.

SEGUE: NOME - R.G. nº - MÉDIA FINAL - CLASSIFICAÇÃO
Luciana Monti Lima Rivera – 27.876.711-4 - 9,62 - 1º;
Diego Girotto Bussaneli – 43.463.006-8 – 7,26 – 2º.
CANDIDATOS INABILITADOS
RG nº - MÉDIA FINAL
41.164.812-3 - 4,82;
33.558.955-8 – 4,76.
(Processo 639/2017-FO/CAr).
Araraquara, 23.8.2017.
Ana Lúcia Silveira Biaziolli.
Diretor Técnico de Divisão.

 CAMPUS DE ASSIS
 Faculdade de Ciências e Letras de Assis
 CÂMPUS DE ASSIS
FACULDADE DE CIÊNCIAS E LETRAS
EDITAL Nº 133/2017-FCL/CAs.
CONVOCAÇÃO
A Diretora da Faculdade de Ciências e Letras do Câmpus de 

Assis CONVOCA a candidata abaixo relacionada, aprovada no 
Concurso Público para contratação de Professor Substituto, em 
caráter emergencial, referência MS-2, em jornada de 12 horas 
semanais de trabalho, pelo regime jurídico da CLT e legislação 
complementar, junto ao Departamento de Educação, nas disci-
plinas “Prática de Ensino e Estágio Supervisionado de Língua e 
Literaturas Inglesas II”, “Prática de Ensino e Estágio Supervisio-
nado de Língua e Literaturas Espanholas II”, “Prática de Ensino 
e Estágio Supervisionado de Língua e Literaturas Japonesas II”, 
“Prática de Ensino e Estágio Supervisionado de Língua e Litera-
turas Francesas II”, “Prática de Ensino e Estágio Supervisionado 
de Língua e Literaturas Alemãs II”, “Prática de Ensino e Estágio 
Supervisionado de Língua e Literaturas Italianas II”, a compare-
cer no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da data da publi-
cação deste Edital, junto à Seção Técnica de Desenvolvimento e 
Administração de Recursos Humanos desta Unidade, situada na 
Avenida Dom Antonio nº 2.100, para anuência à contratação e 
apresentação dos documentos abaixo relacionados.

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.

1- Fotocópia da Cédula de Identidade;
2- Fotocópia da Certidão de Nascimento ou de Casamento;
3- - Fotocópia do Título de Eleitor e prova de estar em dia 

com as obrigações eleitorais;
4- Fotocópia dos cartões de inscrição no PIS ou PASEP e 

CPF;
5- - Declaração de bens e valores (Decreto nº 41.865/97);
6- - 6 fotos 3x4 iguais e recentes.
CLASSIFICAÇÃO - NOME DO CANDIDATO - RG - HOMOLO-

GAÇÃO DO CONCURSO - PROCESSO Nº:
1º – MICHELI GOMES DE SOUZA – 41.770.085-4 – DOE de 

23/08/2017, página 200 – 916/2017-FCL/CAs.

 CAMPUS DE BAURU
 Faculdade de Arquitetura, Artes e 
Comunicação
 Edital nº 131/2017 – STDARH/FAAC – RESULTADO FINAL
O Diretor da Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação 

do Câmpus de Bauru, nos termos do Despacho nº 166/2017-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 “ELEMENTOS DE ANÁLISE DO DISCUR-
SO; LÍNGUA PORTUGUESA I: LÍNGUA E LITERATURA; LÍNGUA 
PORTUGUESA II: LÍNGUA E LITERATURA; LÍNGUA PORTUGUESA 
III: PRINCÍPIOS DA LINGUÍSTICA; LÍNGUA PORTUGUESA IV: TEO-
RIAS DO DISCURSO; INTRODUÇÃO À LINGUÍSTICA; PRÁTICA DE 
LEITURA E DE ANÁLISE DO TEXTO LITERÁRIO; COMUNICAÇÃO 
E EXPRESSÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA; LINGUAGEM PUBLI-
CITÁRIA E NARRATIVAS MIDIÁTICAS; LEITURA E PRODUÇÃO 
TEXTUAL; LÍNGUA PORTUGUESA I: INTRODUÇÃO AOS ESTUDOS 
DE LINGUAGEM; LÍNGUA PORTUGUESA II: TEORIAS DO DISCUR-
SO; LÍNGUA PORTUGUESA III: LÍNGUA E LITERATURA; LÍNGUA 
PORTUGUESA IV: LÍNGUA E LITERATURA”, objeto do Edital de 
Abertura de Inscrições nº 103/2017 – STDARH/FAAC, publicado 
no DOE de 22/07/2017, Seção I, página 131, realizado nos dias 
21 e 22 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 MÁRCIA APARECIDA BARBOSA VIANNA – RG 
nº 17.345.076-3: prova de títulos (análise curricular) – peso 
2 – 8,95 (17,90 pontos); prova didática – peso 1 – 5,00; média 
final – 7,63;

candidata ELAINE MARANGONI – RG nº 30.480.492-7: 
prova de títulos (análise curricular) – peso 2 – 6,60 (13,20 pon-
tos); prova didática – peso 1 – 8,00; média final – 7,07;

candidato CARLOS EDUARDO DA SILVA FERREIRA – RG 
nº 47.092.767-7: prova de títulos (análise curricular) – peso 
2 – 7,00 (14,00 pontos); prova didática – peso 1 – 9,00; média 
final – 7,67;

candidata BÁRBARA MELISSA SANTANA – RG nº 
49.175.485-1: prova de títulos (análise curricular) – peso 2 – 
6,00 (12,00 pontos); prova didática – peso 1 – 9,00; média 
final – 7,00.

À vista do resultado apresentado, a Comissão Examinadora 
considerou os candidatos MÁRCIA APARECIDA BARBOSA VIAN-
NA, ELAINE MARANGONI, CARLOS EDUARDO DA SILVA FERREI-
RA e BÁRBARA MELISSA SANTANA aprovados, classificando-os 
na seguinte conformidade: 1º lugar CARLOS EDUARDO DA SILVA 
FERREIRA, 2º lugar MÁRCIA APARECIDA BARBOSA VIANNA, 
3º lugar ELAINE MARANGONI e 4º lugar BÁRBARA MELISSA 
SANTANA, indicando o candidato CARLOS EDUARDO DA SILVA 
FERREIRA para contratação como Professor Substituto conforme 
acima descrito.

(Processo nº 803/2017 – FAAC/C.Bauru)

PROVA PÚBLICA DE ARGUIÇÃO E JULGAMENTO DO 
MEMORIAL

6. O julgamento do memorial, expresso mediante nota 
global, incluindo arguição e avaliação, deverá refletir o mérito 
do candidato.

§ 1º – No julgamento do memorial, a comissão apreciará:
I – produção científica, literária, filosófica ou artística;
II – atividade didática universitária;
III – atividades relacionadas à prestação de serviços à 

comunidade;
IV – atividades profissionais ou outras, quando for o caso;
V - diplomas e outras dignidades universitárias.
§ 2º – Finda a arguição de todos os candidatos, a comissão 

examinadora, em sessão, secreta, conferirá as notas respectivas.
PROVA DIDÁTICA
7. A prova didática será pública, com a duração mínima de 

quarenta e máxima de sessenta minutos, e versará sobre o pro-
grama da área de conhecimento acima mencionada, nos termos 
do artigo 137 do Regimento Geral da USP.

I – a comissão julgadora, com base no programa do concur-
so, organizará uma lista de dez pontos, da qual os candidatos 
tomarão conhecimento imediatamente antes do sorteio do 
ponto;

II - o candidato poderá propor a substituição de pontos, 
imediatamente após tomar conhecimento de seus enunciados, 
se entender que não pertencem ao programa do concurso, 
cabendo à comissão julgadora decidir, de plano, sobre a proce-
dência da alegação;

III – o sorteio do ponto será feito vinte e quatro horas antes 
da realização da prova didática, sendo vedado ao candidato 
renunciar a esse prazo;

IV – o candidato poderá utilizar o material didático que 
julgar necessário;

V – se o número de candidatos o exigir, eles serão divididos 
em grupos de, no máximo, três, observada a ordem de inscrição, 
para fins de sorteio e realização da prova.

JULGAMENTO DA 2ª FASE
8. Ao término da apreciação das provas, cada candidato 

terá de cada examinador uma nota final que será a média das 
notas por ele conferidas nas duas fases, observados os pesos 
mencionados no item 3.

9. As notas das provas poderão variar de zero a dez, com 
aproximação até a primeira casa decimal.

10. A nota obtida pelo candidato aprovado na prova escrita 
irá compor a média final da segunda fase, com igual peso.

11. O resultado do concurso será proclamado pela comissão 
julgadora imediatamente após seu término, em sessão pública.

12. Serão considerados habilitados os candidatos que obti-
verem, da maioria dos examinadores, média final mínima sete.

13. A indicação dos candidatos será feita por examinador, 
segundo as notas por ele conferidas.

14. Será proposto para nomeação o candidato que obtiver o 
maior número de indicações da comissão julgadora.

15. O relatório final da Comissão Julgadora deverá ser apre-
ciado pelo Conselho Deliberativo, para fins de homologação, 
após exame formal, no prazo máximo de sessenta dias.

16. O empate de indicações será decidido pelo Conselho 
Deliberativo, ao apreciar o relatório da comissão julgadora.

17. A decisão do Conselho Deliberativo e o relatório da 
Comissão Julgadora deverão ser publicados no prazo de cinco 
dias úteis.

18. A posse do candidato indicado ficará sujeita à aprova-
ção em exame médico realizado pelo Departamento de Perícias 
Médicas do Estado – DPME, nos termos do Artigo 47, VI da Lei 
nº 10.261/68.

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

20. O docente em RDIDP deverá manter vínculo empregatí-
cio exclusivo com a USP, nos termos do artigo 197 do Regimento 
Geral da USP.

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

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

Maiores informações, bem como as normas pertinentes ao 
concurso, encontram-se à disposição dos interessados no Serviço 
Acadêmico do Instituto de Energia e Ambiente da Universidade 
de São Paulo, situado à Avenida Luciano Gualberto, 1289, Prédio 
N, 2º andar, sala 18.

 UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA

 UNIDADES UNIVERSITÁRIAS

 CAMPUS DE ARARAQUARA
 Faculdade de Ciências e Letras
 DESPACHO DO DIRETOR, DE 18-07-2017.
PRORROGANDO, a partir de 02-09-2017, por mais 06 

meses a validade do Concurso Público de Títulos e Provas para 
preenchimento de um emprego público de Professor Assistente 
Doutor, nº 203, em Regime de Dedicação Integral à Docência e à 
Pesquisa - RDIDP, no conjunto de disciplinas: “trabalho Docente 
e Didática"; "Estágio Supervisionado de Prática de Ensino de 
Ciências Sociais III”, do Departamento de Didática da Faculdade 
de Ciências e Letras do Campus de Araraquara, de acordo com 
o Ofício Circular 17/97-RUNESP. (Expediente 72/2012, referente 
ao Processo 453/89-FCL/CAr).

 Faculdade de Ciências Farmacêuticas
 FACULDADE DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS
CAMPUS DE ARARAQUARA
Edital nº 27/2017-DTAd-FCF/CAr. – CONVOCAÇÃO
O Diretor Técnico - Substituto da Divisão Técnica Adminis-

trativa da Faculdade de Ciências Farmacêuticas do Câmpus de 
Araraquara – UNESP, CONVOCA o candidato abaixo relacionado, 
habilitado em Concurso Público para contratação 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 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 Certificado de Reservista;
4 – Fotocópia do comprovante de graduação em curso em 

nível superior na área de Farmácia, Farmácia-Bioquímica, Ciên-
cias Biológicas, Engenharia Agronômica ou Engenharia Florestal 
com conhecimentos em Farmacobotânica ou Botânica, bem 
como comprovante do título de mestre;

5 – Fotocópia da Certidão de nascimento ou casamento;
6 – Fotocópia do cartão de inscrição no PIS ou PASEP;
7 – Fotocópia do Cartão do CPF regularizado;
8 – Carteira de Trabalho e Previdência Social (CPTS);
9 – 04 fotos 3x4 iguais e recentes;
10 – Declaração de Bens e Valores que compõem o seu 

patrimônio privado.
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