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 EDITAL Nº 007/2018-STDARH/FAAC
Estarão abertas, nos termos do Despacho nº 387/2017-PRO-

PEG de 14/12/2017, publicado em 15/12/2017, retificado em 
23/12/2017 e com base na Resolução UNESP nº 29/2015, alterada 
pela Resolução UNESP nº 81/2017, as inscrições 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 ano letivo de 2018 
e pelo prazo máximo de 05 (cinco) meses, em 12 horas semanais 
de trabalho, sob o regime jurídico da CLT e legislação comple-
mentar, no conjunto de disciplinas: “PAISAGISMO III: ESPAÇOS 
LIVRES SETORIAIS; LABORATÓRIO DE ARQUITETURA, URBANIS-
MO E PAISAGISMO III: EQUIPAMENTOS COLETIVOS DE PEQUE-
NA COMPLEXIDADE; PAISAGISMO VII: IMPACTO AMBIENTAL; 
LABORATÓRIO DE ARQUITETURA, URBANISMO E PAISAGISMO 
VII - EQUIPAMENTOS COLETIVOS DE GRANDE COMPLEXIDADE”, 
junto ao Departamento de Arquitetura, Urbanismo e Paisagismo 
da Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação do Câmpus 
de Bauru.

O contratado deverá exercer as atividades de docência em 
cursos de graduação nos períodos diurno e/ou noturno, depen-
dendo das necessidades do Departamento.

1. REMUNERAÇÃO
1.1. O salário de Professor Substituto é de R$ 1.283,91 men-

sais, correspondente à referência MS-2, em 12 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 15/01/2018 a 17/01/2018, no horário das 9:00 às 11:00 horas 
e das 14:00 às 16:00 horas, na Seção Técnica de Comunicações 
do Câmpus de Bauru, sito à Av. Eng. Luiz Edmundo Carrijo Coube, 
nº 14-01 – Vargem Limpa – Bauru/SP.

2.2. O candidato que tiver interesse na redução da taxa de 
inscrição deverá se inscrever nos 02 (dois) primeiros dias do perí-
odo 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. 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. 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 de visto temporário.

3.3. Não registrar antecedentes criminais.
3.4. Estar com o CPF regularizado.
4. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A INSCRIÇÃO
4.1. O candidato deverá apresentar requerimento dirigido ao 

Diretor da Unidade, indicando nome completo, número da cédula 
de identidade, data de nascimento, filiação, naturalidade, estado 
civil, residência, profissão e endereço eletrônico, instruindo-o com 
os seguintes documentos, cópias simples frente e verso:

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, 
que pode ser obtido no endereço eletrônico http://www.tse.jus.br/
eleitor/servicos/certidoes/certidao-de-quitacao-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.

interposição de recurso será de 03 (três) dias contando a data 
de divulgação.

6. DEFERIMENTO E INDEFERIMENTO DE INSCRIÇÕES
6.1. Será publicada, no Diário Oficial do Estado – DOE, Poder 

Executivo – Seção I, a relação dos candidatos que tiveram suas 
inscrições indeferidas por não se enquadrarem nas exigências 
estabelecidas no presente edital.

6.2. O candidato poderá requerer, no prazo de 02 (dois) dias 
úteis, contados da data da publicação a que se refere o item 
anterior, reconsideração quanto ao indeferimento de sua inscri-
ção, que será apreciada pela Congregação no prazo máximo de 
05 (cinco) dias úteis, contados a partir do prazo final de recurso.

7. PROVAS, AVALIAÇÃO E JULGAMENTO
7.1. O concurso constará de:
7.1.1. Prova de Títulos (peso 2) – Avaliação e julgamento 

do curriculum lattes, quando serão analisadas as atividades de 
formação didática e científica, com maior relevância para as 
atividades relacionadas com a disciplina/conjunto de disciplinas 
em concurso;

7.1.2. Prova Didática (peso 1) – Aula teórica em nível de 
graduação, com duração de, no mínimo, 40 (quarenta) minutos e, 
no máximo, 60 (sessenta) minutos, sobre tema a ser sorteado, da 
lista do programa, com 24 (vinte e quatro) horas de antecedência. 
A ordem de apresentação da aula seguirá a ordem de inscrição 
no referido concurso.

8. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E PONTUAÇÃO
8.1. A Prova de Títulos terá como base os seguintes critérios 

de avaliação:
1. - Titulação: até 3 pontos;
2. - Experiência didática: até 3 pontos;
3. - Produção profissional: até 3 pontos;
4. - Produção científica: até 1 ponto.
TOTAL GERAL: 10 pontos.
8.2. A Prova Didática terá como base os seguintes critérios 

de avaliação:
1. - Adequação ao tema sorteado: até 3 pontos;
2. - Didática (método e organização do conteúdo / desenvol-

tura e segurança): até 3 pontos;
3. - Atualidade e adequação dos exemplos utilizados: até 

3 pontos;
4. - Qualidade da apresentação: até 1 ponto.
TOTAL GERAL: 10 pontos.
9. HABILITAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO E DESEMPATE
9.1. Serão considerados aprovados os candidatos que obti-

verem média igual ou superior a 07 (sete), atribuídas por, pelo 
menos, 02 (dois) membros da comissão examinadora.

9.2. A ordem de classificação dos candidatos aprovados será 
estabelecida em função da maior média final obtida.

9.3. Em caso de igualdade da pontuação final, serão aplica-
dos, sucessivamente, os seguintes critérios de desempate:

- - com idade igual ou superior a 60 anos, nos termos da Lei 
Federal 10.741/2003, entre si e frente aos demais, sendo que será 
dada preferência ao de idade mais elevada;

- - melhor média na Prova Didática;
- - melhor pontuação na Prova de Títulos;
- - mais idoso entre aqueles com idade inferior a 60 anos.
10. CONTRATAÇÃO
10.1. O candidato classificado em primeiro lugar será contra-

tado, em 12 horas semanais de trabalho, sob o regime jurídico da 
CLT e legislação complementar.

10.2. O contrato de trabalho estabelecido pelo período de até 
10 (dez) meses, não poderá ser prorrogado, sendo que o estabe-
lecido pelo período de até 5 (cinco) meses, poderá ser prorrogado 
uma única vez, a critério da Administração.

11. DISPOSIÇÕES GERAIS:
11.1. O resultado final do concurso público será publicado 

no DOE.
11.2. Caberá recurso à Congregação, sob os aspectos formal 

e legal, devendo ser protocolado na Seção Técnica de Comu-
nicações no prazo de 03 (três) dias úteis, contados da data de 
publicação do resultado final do concurso. A Congregação terá o 
prazo de 05 (cinco) dias úteis para responder o recurso impetrado, 
a contar do prazo final para recurso.

11.3. O resultado final do concurso público será homologado 
pela Congregação da Unidade Universitária.

11.4. Será eliminado do concurso público o candidato que 
não comparecer na sala ou local de sorteio/prova no horário 
estabelecido ou não portar documento original oficial com foto.

11.5. A validade deste concurso será a partir da data de 
publicação no DOE da homologação até o final do ano letivo.

11.6. Não haverá devolução de importância paga, ainda que 
maior ou em duplicidade, nem isenção total de pagamento do 
valor da taxa de inscrição, seja qual for o motivo alegado, exceto 
nos casos em que o concurso público não se realizar.

11.7. É de responsabilidade do candidato acompanhar todas 
as publicações no DOE, referente ao presente concurso.

11.8. O curriculum lattes documentado ficará à disposição 
dos candidatos durante o prazo de validade deste concurso. Após 
este prazo, se não retirado, será descartado.

11.9. Os questionamentos relativos a casos omissos ou duvi-
dosos serão julgados pela comissão examinadora.

11.10. A inscrição implicará no conhecimento deste Edital e 
no compromisso de aceitação das condições do concurso, aqui 
estabelecidas.

11.11. O candidato será responsável por qualquer erro, omis-
são e pelas informações prestadas no ato da inscrição.

11.12. O candidato que prestar declaração falsa, inexata ou, 
ainda, que não satisfaça a todas as condições estabelecidas neste 
Edital, terá sua inscrição cancelada, e em consequência, anulados 
todos os atos dela decorrentes, mesmo que aprovado e que o seja 
constatado posteriormente.

11.13. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais atuali-
zações ou retificações, enquanto não consumada à providência ou 
evento que lhes disser respeito, circunstância que será menciona-
da em Edital ou Aviso a ser publicado no DOE.

PROGRAMA
1. - Sistemas de Infraestrutura Urbana: viário; drenagem 

pluvial; abastecimento de água; esgoto sanitário; energia e 
arborização urbana.

2. - Arquitetura e Composição: ritmo, proporção, contraste, 
hierarquia e ênfase.

3. - Legislação de Parcelamento do Solo Urbano.
4. - Desenho urbano: conceito, utilidade pública e aplicação 

prática.
5. - Desenho Urbano: o traçado, fluxos, hierarquização e 

circulação.
6. - Arquitetura, Forma e Espaço: elementos definidores do 

espaço e da forma.
7. - Tecidos e malhas urbanas: definições e tipologias.
8. - Instrumentos de Planejamento e Gestão Urbana.
9. - Vocabulário urbanístico: definições e aplicações.
10. - Organização do Espaço e da Forma Arquitetônica: movi-

mento, ritmo e circulação.
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 EDITAL Nº 006/2018-STDARH/FAAC
Estarão abertas, nos termos do Despacho nº 387/2017-PRO-

PEG de 14/12/2017, publicado em 15/12/2017, retificado em 
23/12/2017 e com base na Resolução UNESP nº 29/2015, alterada 
pela Resolução UNESP nº 81/2017, as inscrições 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 ano letivo de 2018 
e pelo prazo máximo de 05 (cinco) meses, em 12 horas semanais 
de trabalho, sob o regime jurídico da CLT e legislação comple-
mentar, no conjunto de disciplinas: “ARQUITETURA I: PERCEPÇÃO 
DO ESPAÇO CONSTRUÍDO; URBANISMO III: DESENHO URBANO; 
LABORATÓRIO DE ARQUITETURA, URBANISMO E PAISAGISMO 
III: EQUIPAMENTOS COLETIVOS DE PEQUENA COMPLEXIDADE; 
URBANISMO V: LEGISLAÇÃO URBANÍSTICA”, junto ao Departa-
mento de Arquitetura, Urbanismo e Paisagismo da Faculdade de 
Arquitetura, Artes e Comunicação do Câmpus de Bauru.

O contratado deverá exercer as atividades de docência em 
cursos de graduação nos períodos diurno e/ou noturno, depen-
dendo das necessidades do Departamento.

1. REMUNERAÇÃO
1.1. O salário de Professor Substituto é de R$ 1.283,91 men-

sais, correspondente à referência MS-2, em 12 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 15/01/2018 a 17/01/2018, no horário das 9:00 às 11:00 horas 
e das 14:00 às 16:00 horas, na Seção Técnica de Comunicações 
do Câmpus de Bauru, sito à Av. Eng. Luiz Edmundo Carrijo Coube, 
nº 14-01 – Vargem Limpa – Bauru/SP.

2.2. O candidato que tiver interesse na redução da taxa de 
inscrição deverá se inscrever nos 02 (dois) primeiros dias do perí-
odo 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. 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. 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 de visto temporário.

3.3. Não registrar antecedentes criminais.
3.4. Estar com o CPF regularizado.
4. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A INSCRIÇÃO
4.1. O candidato deverá apresentar requerimento dirigido ao 

Diretor da Unidade, indicando nome completo, número da cédula 
de identidade, data de nascimento, filiação, naturalidade, estado 
civil, residência, profissão e endereço eletrônico, instruindo-o com 
os seguintes documentos, cópias simples frente e verso:

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, 
que pode ser obtido no endereço eletrônico http://www.tse.jus.br/
eleitor/servicos/certidoes/certidao-de-quitacao-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 
recolhimento da taxa de inscrição, no valor de R$ 93,00 (noventa 
e três reais), efetuado na Seção Técnica de Finanças.

4.3. Curriculum Lattes das atividades realizadas, em 1 (uma) 
via, devidamente documentada (inclusive com o histórico escolar 
– graduação e pós-graduação do candidato) no qual sejam indi-
cados os trabalhos publicados e todas as demais informações 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: O modelo de requerimento e declaração a ser preen-
chido e assinado pelo candidato para fins de inscrição estará 
disponível no endereço eletrônico http://www.faac.unesp.br/#!/
concursos/daup/

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 encon-
trem regularmente matriculados em curso superior, em nível de 
graduação 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 apresen-
tação, 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 nos 02 (dois) primeiros dias 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 Admi-
nistração de Recursos Humanos - STDARH para análise.

5.5. O deferimento ou indeferimento das solicitações de 
redução de taxa de inscrição será disponibilizado na STDARH 
quando das inscrições e, no caso de indeferimento, o prazo para 

14. Os docentes contratados por prazo determinado ficarão 
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.

Maiores informações, bem como as normas pertinentes ao 
processo seletivo, encontram-se à disposição dos interessados 
na Assistência Acadêmica da Escola de Comunicações e Artes 
da Universidade de São Paulo, situada na Av. Prof. Lúcio Martins 
Rodrigues, 443 – 1º andar sala 127 – Cidade Universitária Arman-
do de Salles Oliveira

 FACULDADE DE FILOSOFIA, LETRAS E 
CIÊNCIAS HUMANAS
 FACULDADE DE FILOSOFIA, LETRAS E CIÊNCIAS HUMANAS
CONVOCAÇÃO
Terá início no dia 20/03/2018, às 08h30, na sala de concursos 

(nº 122) do prédio da Administração da FFLCH (Rua do Lago, 717), 
o concurso público de títulos e provas visando à obtenção do títu-
lo de Livre-Docente no Departamento de Geografia, disciplina de 
Geografia Econômica II, conforme Edital FFLCH nº. 035/2017 de 
21/07/2017 (Protocolado nº 17.5.684.8.8). Está inscrito no refe-
rido concurso o Professor Doutor Anselmo Alfredo. A Comissão 
Julgadora está assim constituída: Titulares: Profs. Drs. Jorge Luís 
da Silva Grespan (DH-FFLCH, livre-docente, presidente 1), Sandra 
Lencioni (DG-FFLCH, titular, aposentada), Paulo César da Costa 
Gomes (UFRJ, titular), Ricardo Luiz Coltro Antunes (Unicamp, titu-
lar) e Ester Vaisman (UFMG, titular). Suplentes: Profs. Drs. Vladimir 
Pinheiro Safatle (DF-FFLCH, livre-docente, presidente 2), Marco 
Aurélio Werle (DF-FFLCH, livre-docente, presidente 3), André 
Roberto Martin (DG-FFLCH, titular, presidente 4), Marcio Orlando 
Seligmann Silva (Unicamp, titular), Marcelo José Lopes de Souza 
(UFRJ, titular), José Leon Crochik (IPUSP, titular), Rogério Haesba-
ert da Costa (UFF, titular), Eliseu Savério Sposito (UNESP - Pres. 
Prudente, titular) e Dirce Maria Antunes Suertegaray (UFRGS, titu-
lar). Ficam convocados pelo presente comunicado, o candidato, 
a comissão julgadora e os suplentes, caso algum membro titular 
fique impedido de comparecer, no dia e horário indicados acima.

 UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA

 UNIDADES UNIVERSITÁRIAS

 CAMPUS DE ARARAQUARA
 Faculdade de Ciências e Letras
 COMUNICADO:
 - Tendo em vista o número de candidatos inscritos no Con-

curso Público para contratação de 01 (um) Professor Substituto, 
junto ao Departamento de Didática referente Edital 109/2017-
FCL/CAr, informamos a alteração do seguinte item:

7.1. O concurso será realizado nos dias 17, 18 e 19-01-2018, 
devendo o candidato comparecer no dia 17-01-2017, até as 
13h30min, na sala 17 – Prédio da Administração desta Faculdade, 
localizado na Rodovia Araraquara-Jaú, km 1. O não compare-
cimento do candidato no dia, horário e local determinado será 
considerado desistência.

 Faculdade de Ciências Farmacêuticas
 DESPACHO DO DIRETOR DE 12-01-2018
O Diretor da Faculdade de Ciências Farmacêuticas do 

Campus de Araraquara, “ad referendum” da Congregação da 
Unidade, torna pública a relação de candidatos inscritos que 
tiveram suas inscrições DEFERIDAS ao concurso público para 
contratação, de 01 (um) Professor Substituto, por prazo determi-
nado, em caráter emergencial, para atender excepcional interesse 
público, no período relativo ao ano letivo de 2018, pelo prazo 
máximo de 05 meses, em 12 horas semanais de trabalho sob o 
regime jurídico da CLT e Legislação Complementar, no conjunto 
de disciplinas “Hematologia Clínica; Hematologia Aplicada à 
Farmácia” do Departamento de Análises Clínicas da Faculdade de 
Ciências Farmacêuticas do Campus de Araraquara, referente ao 
Edital de Abertura nº 01/2018-DTAd-FCF/CAr, publicado no DOE 
de 04/01/2018, conforme segue:

NOME – RG
Miriane da Costa Gileno – 22.318.836-0
(Processo FCF/CAr nº 650/2017)
 DESPACHO DO DIRETOR DE 12-01-2018
O Diretor da Faculdade de Ciências Farmacêuticas do Cam-

pus de Araraquara, “ad referendum” da Congregação da Unida-
de, torna pública a relação de candidatos inscritos que tiveram 
suas inscrições DEFERIDAS ao concurso público para contratação, 
de 01 (um) Professor Substituto, por prazo determinado, em cará-
ter emergencial, para atender excepcional interesse público, no 
período relativo ao ano letivo de 2018, pelo prazo máximo de 10 
meses, em 12 horas semanais de trabalho sob o regime jurídico 
da CLT e Legislação Complementar, na disciplina “Biologia Mole-
cular” do Departamento de Ciências Biológicas da Faculdade de 
Ciências Farmacêuticas do Campus de Araraquara, referente ao 
Edital de Abertura nº 28/2017-DTAd-FCF/CAr, publicado no DOE 
de 22/12/2017, conforme segue:

NOME - RG
Andrezza Furquim da Cruz – 26.334.688-2
Paula Macedo Nobile – 18.343.237
Carlos Antonio Couto Lima – MG 13.929.750
Kaio César Chaboli Alevi – 44.724.363-9
Thais de Oliveira Rodrigues Sanzovo Falcoski – 34.597.525-X
Mariana Bisarro dos Reis – 40.980.933-0
Tatiana Maria de Souza Moreira – 30.744.679-7
Joseane de Freitas Sousa – 23.858.697-2
Iara Maluf Tomazella – 43.565.428-7
Diego Grando Módolo – 33.592.357-4
Vivian Boter Bergamasco - 35.182.989-1
(Processo FCF/CAr nº 647/2017)

 CAMPUS DE BAURU
 Faculdade de Arquitetura, Artes e 
Comunicação
 Edital nº 005/2018 – STDARH/FAAC – CONVOCAÇÃO
CONVOCAMOS os candidatos abaixo inscritos para a reali-

zação 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 ano 
letivo de 2018 e pelo prazo máximo de 10 (dez) meses, em 12 
(doze) horas semanais de trabalho, sob o regime jurídico da CLT 
e legislação complementar, no conjunto de disciplinas “MODE-
LAGEM; OFICINA DE MATERIAIS PLÁSTICOS; METODOLOGIA DO 
PROJETO I”, junto ao Departamento de Design da Faculdade de 
Arquitetura, Artes e Comunicação do Câmpus de Bauru (objeto 
do Edital de Abertura de Inscrições nº 002/2018-STDARH/FAAC), 
a realizar-se nos dias 22 e 23 de janeiro de 2018.

Os candidatos deverão comparecer no dia 22 de janeiro de 
2018, às 13h50min, portando documento original oficial com foto, 
na Seção Técnica de Desenvolvimento e Administração de Recur-
sos Humanos da Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação 
- UNESP, situada na Avenida Eng. Luiz Edmundo Carrijo Coube, 
14-01 - Vargem Limpa - Bauru/SP:

- JOSÉ EDUARDO ZAGO – RG Nº 13.501.025-1
- ALINE DARC PICULO DOS SANTOS – RG Nº 48.200.043-0
- VICTOR HELLMEISTER – RG Nº 42.432.430-1
- ERICK HERNAN BOSCHILHA LASTRA – RG Nº 23.069.298-9
(Processo nº 1/2018 Vol. 1 – FAAC – C.Bauru).
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