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classificado em 1º lugar no Concurso Público de provas e títulos 
para contratação de um Professor Substituto, em caráter emer-
gencial para atender excepcional interesse público, no ano letivo 
de 2018 e pelo prazo máximo de 10 (dez) meses, em 12 horas 
semanais de trabalho, sob o regime jurídico da CLT e Legislação 
Complementar, para lecionar o conjunto de disciplinas “DESE-
NHO TÉCNICO BÁSICO; DINÂMICA DAS MÁQUINAS E VIBRA-
ÇÕES”, junto ao Departamento de Mecânica desta Faculdade 
de Engenharia, a comparecer no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 
contados desta publicação, junto à Seção Técnica de Desenvol-
vimento e Administração de Recursos Humanos, situada à Av. Dr. 
Ariberto Pereira da Cunha, nº 333, nesta cidade, para anuência à 
contratação e apresentação dos seguintes documentos:

- RG (original e uma cópia simples)
- CPF (original e uma cópia simples)
- PIS ou PASEP (original e uma cópia simples)
- Certidão de Nascimento ou Casamento (original e uma 

cópia simples)
- Título de Eleitor e comprovante de estar em dia com as 

obrigações eleitorais (original e uma cópia simples)
- Certificado de Reservista (original e uma cópia simples)
- Declaração de Bens atualizada nos termos do Decreto 

41.865, de 16-6-97
- Currículo Lattes e cópias dos diplomas da titulação 

acadêmica
- Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS
- 02 (duas) fotos 3x4
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 Público.

Guaratinguetá, 12 de março de 2018.
Edson Cocchieri Botelho - Vice-Diretor, no exercício da 

Direção.
(Processo 43/2018-FEG)

 CAMPUS DE PRESIDENTE PRUDENTE
 Faculdade de Ciências e Tecnologia
 CONCURSO PÚBLICO 18/2018
EDITAL Nº 69/2018 – CONVOCAÇÃO PARA PROVAS
O Diretor da Faculdade de Ciências e Tecnologia da UNESP 

- Campus de Presidente Prudente CONVOCA o candidato abaixo 
relacionado, inscrito no concurso público de Provas e Títulos 
para contratação de 01 (um) PROFESSOR SUBSTITUTO, por prazo 
determinado, em caráter emergencial, para atender excepcional 
interesse público, no ano letivo de 2018, em 12 horas semanais 
de trabalho, sob o regime jurídico da CLT e legislação comple-
mentar, no conjunto de disciplinas: “ÁLGEBRA ELEMENTAR I; 
ÁLGEBRA ELEMENTAR II; ÁLGEBRA LINEAR; GEOMETRIA EUCLI-
DIANA; GEOMETRIA ANALÍTICA E VETORES; CÁLCULO DIFE-
RENCIAL E INTEGRAL I; CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II; 
CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL III; CÁLCULO DIFERENCIAL 
E INTEGRAL IV” (Edital 66/2018 – Abertura de Inscrições), junto 
ao Departamento de Matemática e Computação, para as provas 
que serão realizadas nos dias 20 e 21 de março de 2018, com 
apresentação ao concurso, no seguinte dia, horário e local:

DIA: 20-3-2018 - HORÁRIO: 08:00 horas
LOCAL: Secretaria do Departamento de Matemática e 

Computação
Faculdade de Ciências e Tecnologia/UNESP
Rua Roberto Simonsen, 305 - Presidente Prudente - SP
CANDIDATO / RG.
VICTOR HUGO LOURENÇO DA ROCHA / 43.564.773-8/SP
O não comparecimento do candidato, no dia, horário e 

local acima determinados para apresentação, será considerado 
desistência.

(Proc. FCT-16/2018)
 CONCURSO PÚBLICO 19/2018
EDITAL Nº 70/2018 – CONVOCAÇÃO PARA PROVAS
O Diretor da Faculdade de Ciências e Tecnologia da UNESP 

- Campus de Presidente Prudente CONVOCA o candidato abaixo 
relacionado, inscrito no concurso público de Provas e Títulos 
para contratação de 01 (um) PROFESSOR SUBSTITUTO, por 
prazo determinado, em caráter emergencial, para atender excep-
cional interesse público, no ano letivo de 2018, em 12 horas 
semanais de trabalho, sob o regime jurídico da CLT e legislação 
complementar, no conjunto de disciplinas: “ENGENHARIA DE 
SOFTWARE I; ENGENHARIA DE SOFTWARE II; METODOLOGIA 
CIENTÍFICA; CONCEITOS E LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO; 
INTRODUÇÃO À CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO” (Edital 67/2018 – 
Abertura de Inscrições), junto ao Departamento de Matemática 
e Computação, para as provas que serão realizadas nos dias 
21 e 22 de março de 2018, com apresentação ao concurso, no 
seguinte dia, horário e local:

DIA: 21-3-2018 - HORÁRIO: 09:00 horas
LOCAL: Secretaria do Departamento de Matemática e 

Computação
Faculdade de Ciências e Tecnologia/UNESP
Rua Roberto Simonsen, 305 - Presidente Prudente - SP
CANDIDATOS / RG.
FELIPE MITAMURA HATANAKA / 44.598.986-5/SP
RAFAEL SILVA SANTOS / 48.851.475-7/SP
O não comparecimento do candidato, no dia, horário e 

local acima determinados para apresentação, será considerado 
desistência.

(Proc. FCT-15/2018)

 CAMPUS DE SÃO PAULO
 Instituto de Artes
 CAMPUS DE SÃO PAULO
Instituto de Artes
Edital nº 65/18
Resultado de Concurso Público de Professor Substituto, em 

caráter emergencial, o Diretor do Instituto de Artes do Campus 
de São Paulo, TORNA PÚBLICO, através da Seção Técnica de 
Desenvolvimento e Administração de Recursos Humanos, o 
RESULTADO FINAL do Concurso Público para contratação, em 
caráter emergencial, sob o regime jurídico da CLT e Legislação 
Complementar, em 12 horas de trabalho semanal, junto ao 
Departamento de Música no conjunto de disciplinas: Instrumen-
to I a IV - Contrabaixo, realizado no dia 09/03/18, na seguinte 
conformidade:

Candidato – RG/RNE – Média Final – Classificação
Alexandre Silva Rosa – 9.104.476-5 – 10,0 – Candidato 

único - Aprovado
Caberá recurso à Congregação, sob o aspecto formal e 

legal, no prazo de 03 (três) dias úteis, contados da data da 
publicação deste resultado, devendo o interessado protocolar o 
pedido do recurso no local da inscrição.

(Proc.nº 739/17- IA).

 FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO 
MÉDICO-HOSPITALAR

 CONVOCAÇÃO
A Fundação para o Desenvolvimento Médico e Hospitalar 

convoca o (a) candidato (a) CRISTIANI DE FATIMA DE SA, por-
tador (a) do CPF: 275.932.978-02, classificado (a) em 68º lugar 
no processo seletivo de pessoal, realizado por essa fundação na 
função de TECNICO DE ENFERMAGEM (111/2016), para com-
parecer no prazo de 3 (três) dias úteis a contar do recebimento 
desta, no setor de Recursos Humanos da Fundação.

O não cumprimento no referido prazo implicará na perda 
de seus direitos, sendo convocado o candidato posterior para 
assumir referida vaga.

Atenciosamente,
Valquíria Aparecida Bazzo da Cunha
Gerente de Recursos Humanos
FAMESP

deixar de entrar em exercício, terão exauridos os direitos decor-
rentes de sua habilitação no Concurso Público.

Classificação - Nome - RG
1º - KARINA ELIZABETH SERRAZES - 24.163.714-4 SSP/SP
Proc. 27/2018-FCHS-CF
 Edital 44/2018 - STDARH-CF – Convocação
A Diretora da Faculdade de Ciências Humanas e Sociais 

do Câmpus de Franca, UNESP, CONVOCA o candidato abaixo 
relacionado habilitado no Concurso Público, veiculado no Edital 
3-2018-STDARH-CF, para contratação de 1 Professor Substi-
tuto, Referência MS-2, em caráter emergencial, para atender 
excepcional interesse público, no período relativo ao ano letivo 
de 2018, em jornada de 12 horas semanais de trabalho, sob o 
regime jurídico da CLT e Legislação Complementar, nas disci-
plinas “Economia I; Economia II”, junto ao Departamento de 
Educação, Ciências Sociais e Políticas Públicas 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 anuência à contrata-
ção 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 Econo-
mia ou Ciências Humanas, que tenham, no mínimo, o título de 
Mestre em Economia ou Ciências Humanas;

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 - ISAÍAS ALBERTIN DE MORAES - 30.485.653-8 SSP/SP
Proc. 1323/2017-FCHS-CF
 Edital 43/2018 - STDARH-CF – Convocação
A Diretora da Faculdade de Ciências Humanas e Sociais 

do Câmpus de Franca, UNESP, CONVOCA o candidato abaixo 
relacionado habilitado no Concurso Público, veiculado no Edital 
2-2018-STDARH-CF, para contratação de 1 Professor Substituto, 
Referência MS-2, em caráter emergencial, para atender excep-
cional interesse público, no período relativo ao 1º semestre leti-
vo de 2018, em jornada de 12 horas semanais de trabalho, sob o 
regime jurídico da CLT e Legislação Complementar, na disciplina 
“Geografia”, junto ao Departamento de Educação, Ciências 
Sociais e Políticas Públicas desta Faculdade, para comparecer, 
no prazo de 5 dias úteis contados a partir do primeiro dia sub-
sequente 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 Mon-
teiro Petráglia, 900, Jd. Dr. Antonio Petráglia, Franca-SP, fone: 
0xx(16) 3706-8852, para anuência 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 Geo-
grafia, que tenham, no mínimo, o título de Mestre em Geografia;

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 - ELIAS ANTONIO VIEIRA - 5.722.230-7 SSP/SP
Proc. 1324/2017-FCHS-CF

 CAMPUS DE GUARATINGUETÁ
 Faculdade de Engenharia
 DESPACHO DO VICE-DIRETOR, NO EXERCÍCIO DA DIREÇÃO 

DE 12-03-2018
HOMOLOGANDO, o Concurso Público para contratação 

de Professor Substituto, em caráter emergencial para atender 
excepcional interesse público, no ano letivo de 2018 e pelo prazo 
máximo de 10 (dez) meses, em 12 horas semanais de trabalho, 
sob o regime jurídico da CLT e Legislação Complementar, na(s) 
disciplina(s) “DESENHO TÉCNICO BÁSICO; DINÂMICA DAS 
MÁQUINAS E VIBRAÇÕES” do Departamento de Mecânica desta 
Faculdade (Edital de Abertura 20/2018-FEG/STDARH), bem como 
TORNA PÚBLICA a Classificação Final:

CLASSIFICAÇÃO – MÉDIA – CANDIDATO – DOCUMENTO 
DE IDENTIDADE

1º - 7,6 – MARCIO AUGUSTO MARTIN– RG 14.557.645-0/SP
(Despacho 21/2018-FEG/STDARH; Processo 43/2018-FEG)
 EDITAL Nº 66/2018 - FEG/STDARH
O Vice-Diretor, no exercício da Direção, da Faculdade de 

Engenharia do Campus de Guaratinguetá CONVOCA MARCIO 
AUGUSTO MARTIN, RG 14.557.645-0, candidato habilitado e 

 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

 REITORIA

 DIRETORIA GERAL 
DE RECURSOS HUMANOS
 DIVISÃO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
A Diretoria Geral de Recursos Humanos, através da Divisão 

de Planejamento e Desenvolvimento, torna pública a desistência 
de OLYMPIO DE HOLLANDA CHACON NETO, inscrito sob nº 
121, aprovado em 5º lugar, no Concurso Público para a função 
de PAEPE - Médico do Edital de Abertura 2/2017 - junto à 
UNICAMP, por não atender a convocação publicada em 3 de 
Março de 2018.

A Diretoria Geral de Recursos Humanos, através da Divisão 
de Planejamento e Desenvolvimento, torna pública a desistência 
de JOAO PAULO SOARES DA SILVA TRIZOTTI, inscrito sob nº 
71, aprovado em 6º lugar, no Concurso Público para a função 
de PAEPE - Médico do Edital de Abertura 2/2017 - junto à 
UNICAMP, por não atender a convocação publicada em 3 de 
Março de 2018.

 DIVISÃO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
Fica convocado(a) para comparecer na UNICAMP o(a) 

candidato(a) classificado(a) no Concurso Público, Edital de 
Abertura 2/2017, para preenchimento da função especificada: 
PAEPE - Médico - junto à Unicamp. Classif. - Nome 8º - ANDRE 
DANTE CIOLIN ZAMITH.

O(a) candidato(a) deverá comparecer impreterivelmente 
dia 19 de Março de 2018 às 13:40 horas, na Divisão de Plane-
jamento e Desenvolvimento, Prédio III da Reitoria - Campus da 
Unicamp, Cidade Universitária, Zeferino Vaz, em Barão Geraldo 
- Campinas - SP, para tratar de assunto referente à admissão e 
apresentar a lista de documentos disponível no site: http://www.
dgrh.unicamp.br/produtos-e-servicos/contratacao, bem como os 
documentos solicitados no item 9.2 do edital de abertura.

O não comparecimento do(a) candidato(a) no prazo esta-
belecido será considerado como desistência por parte do(a) 
interessado(a).

Fica convocado(a) para comparecer na UNICAMP o(a) 
candidato(a) classificado(a) no Concurso Público, Edital de 
Abertura 2/2017, para preenchimento da função especificada: 
PAEPE - Médico - junto à Unicamp. Classif. - Nome 9º - RACHEL 
TERUMI HIGASHI.

O(a) candidato(a) deverá comparecer impreterivelmente 
dia 19 de Março de 2018 às 13:40 horas, na Divisão de Plane-
jamento e Desenvolvimento, Prédio III da Reitoria - Campus da 
Unicamp, Cidade Universitária, Zeferino Vaz, em Barão Geraldo 
- Campinas - SP, para tratar de assunto referente à admissão e 
apresentar a lista de documentos disponível no site: http://www.
dgrh.unicamp.br/produtos-e-servicos/contratacao, bem como os 
documentos solicitados no item 9.2 do edital de abertura.

O não comparecimento do(a) candidato(a) no prazo esta-
belecido será considerado como desistência por parte do(a) 
interessado(a).

 UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA

 UNIDADES UNIVERSITÁRIAS

 CAMPUS DE BOTUCATU
 Faculdade de Medicina
 FACULDADE DE MEDICINA
Despacho do Diretor da FM de 06/03/2018
Homologando, Ad Referendum da Congregação o concurso 

público para contratação de 01 (um) Professor Substituto, no 
regime jurídico da CLT e Legislação Complementar, em 12 horas 
semanais de trabalho, na disciplina/conjunto das disciplinas: 
Anestesiologia Clínica, Reanimação e Assistencia Ventilatória, 
junto ao Departamento de Anestesiologia da Faculdade de 
Medicina do Campus de Botucatu. (Proc. nº 3666/2017-FM).

Despacho do Diretor da FM de 07/03/2018
Homologando, Ad Referendum da Congregação o concurso 

público para contratação de 01 (um) Professor Substituto, no 
regime jurídico da CLT e Legislação Complementar, em 12 horas 
semanais de trabalho, na disciplina/conjunto das disciplinas: 
“Psicologia Médica, Psicologia do Desenvolvimento I e II, Intro-
dução a Psicologia, Psicologia da Saúde, Psicologia do Desen-
volvimento”, junto ao Departamento de Neurologia, Psicologia 
e Psiquiatria da Faculdade de Medicina do Campus de Botucatu. 
(Proc. nº 3685/2017-FM).

 CAMPUS DE FRANCA
 Faculdade de Ciências Humanas e Sociais
 Edital 45/2018 - STDARH-CF – Convocação
A Diretora da Faculdade de Ciências Humanas e Sociais 

do Câmpus de Franca, UNESP, CONVOCA o candidato abaixo 
relacionado habilitado no Concurso Público, veiculado no Edital 
9-2018-STDARH-CF, para contratação de 1 Professor Substi-
tuto, Referência MS-2, em caráter emergencial, para atender 
excepcional interesse público, no período relativo ao ano letivo 
de 2018, em jornada de 12 horas semanais de trabalho, sob o 
regime jurídico da CLT e Legislação Complementar, conjunto de 
disciplinas "Prática de Ensino de História I; Estágio Supervisio-
nado I; Política Educacional e Organização da Educação Básica", 
junto ao Departamento de Educação, Ciências Sociais e Políticas 
Públicas 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 anuência 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 His-
tória, que tenham, no mínimo, o título de Mestre em Educação;

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 

III. atividades profissionais, ou outras, quando for o caso;
IV. atividade de formação e orientação de discípulos;
V. atividades relacionadas à prestação de serviços à comu-

nidade;
VI. diplomas e dignidades universitárias.
Parágrafo único - No julgamento dos títulos deverão pre-

valecer as atividades desempenhadas nos cinco anos anteriores 
à inscrição.

5 - A prova pública oral de erudição será pública e realizada 
com base no programa previsto neste edital, de acordo com o 
artigo 156 do Regimento Geral da USP.

I - Compete à comissão julgadora decidir se o tema escolhi-
do pelo candidato é pertinente ao programa.

II - O candidato, em sua exposição, não poderá exceder a 
sessenta minutos.

III - Ao final da apresentação, cada membro da comissão 
poderá solicitar esclarecimentos ao candidato, não podendo o 
tempo máximo, entre perguntas e respostas, superar sessenta 
minutos.

IV - cada examinador, após o término da prova de erudição 
de todos os candidatos, dará a nota, encerrando-a em envelope 
individual.

6 – De acordo com o previsto no art. 40 do Regimento da 
FEA-RP, a prova pública de arguição constará de defesa pública 
de trabalhos originais publicados pelo candidato, preferencial-
mente, nos cinco anos imediatamente anteriores à inscrição.

§1º - A juízo de cada membro da comissão julgadora, o 
candidato poderá também ser arguido sobre trabalhos inéditos 
ou atividades realizadas no mesmo período, dentre as previstas 
nos incisos I a VI do art. 154 do Regimento Geral.

§2º - Os examinadores darão ciência ao candidato das 
obras e atividades sobre as quais versarão as respectivas 
arguições, no prazo mínimo de 12 (doze) horas e máximo de 24 
(vinte e quatro) horas de antecedência, conforme definição da 
comissão julgadora.

§3º - A duração da arguição não excederá o prazo de trinta 
minutos por examinador, cabendo ao candidato igual prazo 
para responder.

§4º - Havendo concordância do candidato, a prova poderá 
desenvolver-se sob a forma de diálogo, observado o prazo global 
de sessenta minutos.

7 - Ao término da apreciação das provas, cada examinador 
atribuirá a cada candidato nota final, que será a média ponde-
rada das notas por ele conferidas, observados os pesos fixados 
no item 3.

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

9 - O resultado do concurso será imediatamente proclama-
do pela comissão julgadora, em sessão pública.

10 - Serão considerados habilitados os candidatos que 
obtiverem, da maioria dos examinadores, nota final mínima sete.

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

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

13 - O empate de indicações será decidido pela Congre-
gação, ao apreciar os relatórios da comissão julgadora, preva-
lecendo, sucessivamente, a média geral obtida, o maior título 
universitário e o maior tempo de serviço docente na USP.

14 - 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.

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

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

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

18 - 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 na Seção 
de Apoio Acadêmico da Faculdade de Economia, Administração 
e Contabilidade de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, 
situada à Avenida Bandeirantes, 3900, Prédio FEA-RP, Bloco B2, 
sala 40, em Ribeirão Preto, pelo telefone (16) 3315-4331 ou por 
e-mail: atac@fearp.usp.br.

 FACULDADE DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E 
LETRAS DE RIBEIRÃO PRETO
 Edital ATAc 013/18 – CONVOCAÇÃO PARA PROVAS
A Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto 

da Universidade de São Paulo CONVOCA, para a primeira etapa 
de avaliações, os candidatos portadores do Titulo de Doutor, 
inscritos no Processo Seletivo para contratação de um docente 
por prazo determinado, como Professor Contratado III (Professor 
Doutor) ou Professor Contratado II (Mestre), com jornada de 12 
(doze) horas semanais de trabalho, na área de Educação, junto 
ao Departamento de Educação, Informação e Comunicação, 
Dras. Juliana Chiaretti Novi e Juliana Aparecida Jonson Gonçal-
ves, conforme Edital ATAc 001/2018, publicado no Diário Oficial 
do Estado de 24/01/2018, para realizar as provas: prova escrita 
e prova didática, que serão realizadas no período de 20 a 23 
de março de 2018, com início às 8 horas do dia 20/03/2018, 
na Assistência Técnica Acadêmica, sala 13 do bloco 01 (Prédio 
da Administração), da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras 
de Ribeirão Preto/USP, à Avenida Bandeirantes, nº 3900, Bairro 
Monte Alegre, Ribeirão Preto, SP. O candidato que NÃO COMPA-
RECER ao local até o horário indicado estará automaticamente 
eliminado do Processo Seletivo. (18.1.63.59.1)

 FACULDADE DE MEDICINA
 COMISSÃO DE RESIDÊNCIA MÉDICA - 2018
CONVOCAÇÃO PARA MATRICULA DOS CANDIDATOS AOS 

PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MÉDICA DA FMUSP EM ALFA-
BÉTICA

PERÍODO DE MATRICULA: 09/03/2018 OU 12/03/2018
A matrícula deverá ser efetuada na COREME da FMUSP 

- Rua Teodoro Sampaio, 115 - Prédio do Instituto Oscar freire 
na COREME das 9:00h às 15:30h nos dias 09/03/2018 ou 
12/03/2018, conforme item VIII- do edital, aqueles que não 
fizerem a matrícula no período indicado serão considerados 
DESISTENTES.

INSCRIÇÃO - NOME - DOCUMENTO - OPCAO - FP
R11241 - ADALBERTO MALINVERNI JUNIOR - 322491058 - 

MEDICINA DO TRABALHO - SES
R11283 - MARCELO NADUR CAIAFA - 111507299 - MEDI-

CINA PREVENTIVA E SOCIAL - SES
R12298 - RENAN ALMEIDA DE SOUZA - 2296480-0 - MEDI-

CINA NUCLEAR - SES
R12244 - TALIA ANDREA MORALES SORIA - 387565607 - 

PEDIATRIA - SES

 INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS
 INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS
RETIFICAÇÃO
No Edital ATAC nº 5/2018, publicado no DOE de 28/02/2018, 

excluir a disciplina 0440413 – Recursos Minerais dos itens: “4. 
Atribuição... as seguintes disciplinas:” e “9. O programa base... 
será o seguinte:”, e não como constou.
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