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- Manejo de Povoamentos Florestais"
- Especialidade: Silvicultura; - Conjunto de Disciplinas:
"Silvicultura" e "Mensuração
- Florestal"
Especialidade: Silvicultura; - Conjunto de Disciplinas: "Silvicultura" e "Mecanização
Florestal"
Especialidade: Silvicultura; Conjunto de Disciplinas: "Silvicultura" e "Silvicultura
Tropical".
Especialidade: Silvicultura; Conjunto de Disciplinas: “Silvicultura” e “Silvicultura
Urbana”
- Especialidade: Ecologia Aplicada; - Conjunto de Disciplinas: "A Floresta e os Fatores do
- Ambiente" e "Hidrologia Florestal"
- Especialidade: Ecologia Aplicada; - Conjunto de Disciplinas: "A Floresta e os Fatores do
- Ambiente" e "Ecologia Florestal"
Especialidade: Ecologia Aplicada; Conjunto de Disciplinas:
"A Floresta e os Fatores do
Ambiente" e "Manejo de Áreas Silvestres"
- Especialidade: Ecologia Aplicada; - Conjunto de Disciplinas: "A Floresta e os Fatores do
- Ambiente" e "Manejo de Fauna Silvestre"
Especialidade: Ecologia Aplicada; - Conjunto de Disciplinas:
"A Floresta e os Fatores do Ambiente" e "Educação e Política
Ambiental"
- Especialidade: Ciência e Tecnologia da Madeira; - Conjunto de Disciplinas:
"Características e Propriedades da Madeira" e "Energia
da Madeira"
- Especialidade: Ciência e Tecnologia da Madeira; Conjunto
de Disciplinas:
"Características e Propriedades da Madeira" e "Propriedades Mecânicas, Serraria e
Estruturas de Madeira"
- Especialidade: Ciência e Tecnologia da Madeira; - Conjunto de Disciplinas:
- "Características e Propriedades da Madeira" e "Secagem
de Madeiras"
- Especialidade: Ciência e Tecnologia da Madeira; - Conjunto de Disciplinas:
- "Características e Propriedades da Madeira" e "Tecnologia de Celulose e Papel"
- Especialidade: Ciência e Tecnologia da Madeira; - Conjunto de Disciplinas:
- "Características e Propriedades da Madeira" e "Formação, Anatomia e Identificação
de Madeiras"
- Especialidade: Ciência e Tecnologia da Madeira; - Conjunto de Disciplinas:
- "Características e Propriedades da Madeira" e "Painéis
à Base de Madeira”
- Especialidade: Ciência e Tecnologia da Madeira; Conjunto
de Disciplinas:
- "Características e Propriedades da Madeira" e "Movelaria e Resíduos Florestais”
e) ECONOMIA, ADMINISTRAÇÃO E SOCIOLOGIA:
- Especialidade: Macroeconomia; Disciplina: "Teoria Macroeconômica"
Especialidade/Disciplina: “Macroeconomia”
- Especialidade/Disciplina: "Comercialização de Produtos
Agrícolas"
- Especialidade/Disciplina: "Microeconomia"
- Especialidade/Disciplina: "Administração Rural"
- Especialidade: Administração; Disciplina: “Organização
& Métodos”
- Especialidade/Disciplina: "Extensão Rural"
- Especialidade/Disciplina: "Sociologia Rural"
- Especialidade/Disciplina: "Pesquisa Operacional Aplicada
à Agricultura e à
Agroindustria"
- Especialidade/Disciplina: "Análise de Decisões e Gerenciamento de Riscos"
- Especialidade/Disciplina: "Econometria"
Especialidade: Licenciatura em Ciências Agrárias; Conjunto
de Disciplinas: “Estrutura e
funcionamento do sistema educacional; Didática e Prática
de Ensino em Ciências
Agrárias”.
Especialidade: Licenciatura em Ciências Agrárias e Biológicas; - Conjunto de Disciplinas:
“Política e Organização da Educação Brasileira e Didática”.
- Especialidade: Desenvolvimento Humano e Educação;
Disciplina: "Psicologia da
Educação e Psicologia da Adolescência"
Especialidade: Comunicação e Educação; Conjunto de Disciplinas: "Comunicação e
Educação", "Multimeios e Comunicação”, "Comunicação,
Ética e Legislação"
Especialidade: Ciência, Cultura e Comunidades Rurais;
Conjunto de Disciplinas:
"Antropologia, Comunidades Rurais e Antropologia da
Alimentação"
Especialidade/Disciplina: Ciência e Sociedade
Especialidade: Marketing; Conjunto de Disciplinas: “Fundamentos de Marketing” e
“Marketing I”
Especialidade/Disciplina: “História Ambiental do Brasil”
Especialidade: Ambiente, Sociedade e Turismo; Disciplina:
“Gestão Turística de
Ambientes Naturais”
Especialidade/Disciplina: Séries Temporais
Especialidade: Psicologia da Educação; Conjunto de Disciplinas: “Introdução aos
Estudos da Educação”, “Psicologia da Educação I” e “Psicologia da Educação II”
Especialidade: História Econômica da Agropecuária e Agronegócios no Brasil; Conjunto
de Disciplinas: “Formação Econômica do Brasil” e “Economia Brasileira Contemporânea”
Especialidade: Comunicação e Educação; Conjunto de Disciplinas: “Comunicação e
Educação”, “Multimeios e Comunicação”; “Comunicação
nas Organizações e Marketing”
Especialidade/Disciplina: “Sociedade, Cultura e Natureza”
Especialidade: “Metodologia do Ensino” ; Conjunto de
Disciplinas: “Metodologia do Ensino
em Ciências Biológicas I”, “Metodologia do Ensino em
Ciências Biológicas II”,
“Metodologia do Ensino em Ciências Agrárias I”, “Metodologia do Ensino em Ciências
Biológicas I”, “Metodologia do Ensino em Ciências Agrárias
II”
Especialidade/Disciplina: “Economia Internacional”
Especialidade: Organização Industrial; Conjunto de Disciplina: “Estrutura de Mercados Agroindustriais”
Especialidade: Recursos humanos; Conjunto de Disciplinas:
“Comportamento Organizacional” e “Gestão de pessoas”.
Especialidade: Ciências humanas aplicadas à administração;
Conjunto de Disciplinas: “Psicologia Aplicada à Administração”
e “Sociologia Aplicada à Administração”.
Especialidade: Empreendedorismo e Inovação; Conjunto
de Disciplinas: “Formação empreendedorial: Capacitação próativa” e “Análise e elaboração de projetos de investimentos”.
Especialidade: Contabilidade gerencial e sustentabilidade
do negócio agropecuário; Conjunto de Disciplinas: “Contabilidade e Análise de Demonstrações financeiros”; “Contabilidade
Voltada à Gestão ambiental”; “Administração Financeira aplicada à gestão ambiental” e “Contabilidade de custos”
Especialidade: Licenciatura em Ciências Agrárias e Biológicas

Diário Oficial Poder Executivo - Seção I
Disciplina: Instrumentação para o Ensino de Ciências Biológicas
f) ENGENHARIA DE BIOSSISTEMAS:
- Área: "Topografia e Geoprocessamento" - Área: "Construções Rurais e Ambiência"
- Especialidade: Engenharia de Água e Solo; Conjunto de
Disciplinas: "Hidráulica e
- Irrigação"
- Especialidade: Engenharia de Água e Solo; Conjunto de
Disciplinas: "Hidrologia",
"Hidráulica" e "Drenagem"
- Área: “Mecânica e Máquinas Agrícolas”
- Área: “Agrometeorologia”
- Área: “Física do Ambiente Agrícola”
g) ENTOMOLOGIA E ACAROLOGIA:
- Especialidade: Manejo Integrado de Pragas
- Conjunto de Disciplinas: “Manejo Integrado de Pragas”
e “Pragas das Plantas
- Cultivadas”
Especialidade: Biologia dos Insetos
- Conjunto de Disciplinas: "Biologia dos Insetos", "Entomologia Econômica" e
"Entomologia Geral"
- Especialidade: Ecologia Nutricional de Inimigos Naturais
- Conjunto de Disciplinas: "Ecologia Nutricional", "Biologia
dos Insetos" e
"Entomologia Geral"
- Especialidade: Insetos Úteis; Conjunto de Disciplinas:
"Insetos Úteis" e "Entomologia
Geral"
Especialidade: Resistência de Plantas a Insetos; Conjunto de
Disciplinas: "Resistência
de Plantas a Insetos", "Biologia dos Insetos" e "Entomologia Geral"
- Especialidade: Taxonomia dos Insetos de Importância
Econômica
- Conjunto de Disciplinas: "Taxonomia dos Insetos de
Importância Econômica",
"Princípios de Entomologia Sistemática"e "Entomologia
Geral"
Especialidade: Resistência de Artrópodes a Táticas de Controle
Conjunto de Disciplina: "Resistência de Artrópodes a Táticas
de Controle" e
“Entomologia Geral”
Especialidade/Disciplina: Transmissão de Fitopatógenos por
Artrópodes
Especialidade: Ecologia dos Insetos; Conjunto de Disciplinas: “Ecologia dos Insetos” e
“Entomologia Geral”.
Especialidade: Patologia de Insetos; Conjunto de Disciplinas:
“Patologia de
Artrópodes”, “Controle Microbiano de Pragas” e “Zoologia
de Invertebrados I”.
Especialidade: Entomologia Florestal; Conjunto de Disciplinas: “Entomologia Florestal”;
“Controle Biológico de Pragas” e “Entomologia Geral”.
h) FITOPATOLOGIA E NEMATOLOGIA:
- Especialidade/Disciplina: "Fitopatologia"
i) GENÉTICA:
- Especialidade/Disciplina: “Genética”
- Especialidade/Disciplina: “Melhoramento Genético”
- Especialidade/Disciplina: "Biologia Celular"
Especialidade/Disciplina: “Citogenomica e Epigenética”
Especialidade/Disciplina: “Genética Molecular”
Especialidade/Disciplina: “Evolução e Ecologia de populações”
Especialidade: Genética e questões socioambientais;
Disciplinas: “Ecologia Evolutiva Humana” e “Genética e
Questões Socioambientais”
j) PRODUÇÃO VEGETAL:
- Especialidade: Agricultura; - Disciplina: "Plantas Fibrosas"
- Especialidade: Agricultura; - Disciplina: "Plantas Alimentícias"
- Especialidade: Agricultura; - Disciplina: "Plantas Estimulantes"
- Especialidade: Agricultura; - Disciplina: "Plantas Extrativas"
- Especialidade: Agricultura; - Disciplina: "Produção de
Sementes"
Especialidade: Agricultura; Disciplina: "Agricultura Irrigada"
- Especialidade: Horticultura; Disciplina: "Fruticultura"
Especialidade: Horticultura; Disciplina: "Olericultura"
Especialidade: Horticultura; Disciplina: "Paisagismo"
Especialidade: Horticultura; Disciplina: "Controle de Plantas
Daninhas"
Especialidade: Olericultura; Disciplina: “Cultivo Protegido
de Hortaliças”
Especialidade: Agricultura; Disciplina: “Análise de Sementes”
k) CIÊNCIA DO SOLO:
- Especialidade/Disciplina: "Conservação do Solo"
- Especialidade/Disciplina: “Matéria Orgânica do Solo”
- Especialidade/Disciplina: “Biologia do Solo”
- Especialidade/Disciplina: “Mineralogia do Solo”
- Especialidade/Disciplina: “Poluição do Solo”
- Especialidade/Disciplina: “Pedologia”
l) ZOOTECNIA:
Especialidade/Disciplina: “Bioquímica e Metabolismo Animal”
Especialidade/Disciplina: “Anatomia e Fisiologia Animal”
- No ato da inscrição o candidato deverá apresentar
requerimento dirigido ao Diretor da Escola, acompanhado dos
seguintes documentos:
I) memorial circunstanciado, em doze cópias, no qual sejam
comprovados os trabalhos publicados, as atividades realizadas
pertinentes ao concurso e as demais informações que permitam
avaliação de seus méritos;
- II) prova de que é portador do título e doutor, outorgado
pela USP, por ela reconhecido ou de validade nacional;
III) doze exemplares da tese original ou de texto que sistematize criticamente a obra do candidato ou parte dela.
- No memorial, o candidato deverá salientar o conjunto de
suas atividades didáticas e contribuições para o ensino.
- O concurso a que se refere o presente Edital compreenderá:
- a) prova escrita;
- b) defesa de tese ou texto que sistematize criticamente a
obra do candidato ou
parte dela;
- c) julgamento do memorial com prova pública de arguição;
- d) avaliação didática.
- Os programas e a legislação pertinentes aos concursos
encontram-se à disposição dos interessados na Assistência
Acadêmica da Escola.

FACULDADE DE ECONOMIA,
ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE DE
RIBEIRÃO PRETO
FACULDADE DE ECONOMIA, ADMINISTRAÇAO E CONTABILIDADE DE RIBEIRÃO PRETO
EDITAL FEA-RP/USP Nº 048/2015
CONVOCAÇÃO
O Diretor da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto da USP convoca o 1º classificado
MATHEUS SILVEIRA FRANCO a comparecer à Seção de Pessoal
da FEA-RP, sito à Av. Bandeirantes nº 3.900, Monte Alegre, Ribeirão Preto, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a partir da publicação
deste, das 09h00 às 17h00, munido de todos os documentos
para dar andamento à sua contratação pelo Regime Autárquico,
conforme Edital FEA-RP/USP Nº 040/2015, de Abertura de Pro-

cesso Seletivo Simplificado e Convocação para as provas e de
Resultado Final/Classificação e Homologação, respectivamente,
para a função de Professor Contratado III (Doutor), em jornada
de doze horas semanais de trabalho, junto ao Departamento
de Economia.
FACULDADE DE ECONOMIA, ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE DE RIBEIRÃO PRETO
EDITAL FEA-RP/USP Nº 45/2015
CONVOCAÇÃO
O Diretor da Faculdade de Economia, Administração e
Contabilidade de Ribeirão Preto da USP convoca o candidato
MARCO AURÉLIO GUMIERI VALÉRIO a comparecer à Seção
de Pessoal da FEA-RP, sito à Av. Bandeirantes nº 3900, Monte
Alegre, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a partir da publicação
deste, das 09h00 às 17h00, munido de todos os documentos
para dar andamento à sua nomeação pelo Regime Autárquico,
conforme Edital FEA-RP 026/2015 de Abertura de inscrições ao
Concurso de Títulos e Provas visando o provimento de um cargo
de Professor Doutor junto ao Departamento de Contabilidade,
Ref. MS-3, em RDIDP - Regime de Dedicação Integral à Docência
e à Pesquisa, e Edital 044/2015 de Resultado Final/Classificação
e Homologação.

FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO
PRETO
FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO
ABERTURA DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
- EDITAL FMRP-USP Nº 001/2016
O Diretor da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da
Universidade de São Paulo aprova ad referendum da Congregação da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto-USP, em 23
de dezembro de 2015 e torna público a todos os interessados,
que pelo prazo de quinze dias, no período de 07 a 21 de janeiro
de 2016, das 08:30 às 11:30 e das 13:30 às 17:00 horas, de
segunda a sexta-feira, nos dias úteis, as inscrições ao Processo
Seletivo de Provas e Títulos para a contratação de 01 (um)
docente por prazo determinado, como Professor Contratado III
(Professor Doutor), em jornada de 12 horas semanais de trabalho, recebendo o salário de R$1.795,81 (Hum mil, setecentos e
noventa e cinco reais e oitenta e um centavos) centavos), junto
ao Departamento de Medicina Social – Disciplina: RNM-4305 –
Epídemiologia Nutricional.
1. - A Comissão Examinadora, indicada pela Congregação,
será composta por 03 (três) Docentes da Unidade, sendo 01 (um)
do Departamento de Medicina Social e 02 (dois) de outro/outros
Departamento(s).
2. - As inscrições serão recebidas na Assistência Técnica Acadêmica da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto
(Seção de Concursos), à Avenida Bandeirantes, 3900 – Campus
Universitário – Bloco do Anexo A – andar térreo, mediante
apresentação de requerimento dirigido ao Diretor da Faculdade
de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo
(formulário disponibilizado no local da inscrição), devidamente
acompanhado dos seguintes documentos:
- I - - Cópia de documento de identificação (RG/RNE);
- II - - cópia de documento que prova de que é portador
do título de Doutor outorgado ou reconhecido pela USP ou de
validade nacional;
- - § 1º - A inscrição deverá ser feita pessoalmente pelo
candidato ou seu representante. - Quando se tratar de inscrição
feita por procurador, este deverá apresentar a procuração do
candidato, podendo ser simples.
- - § 2º - Não serão recebidas inscrições pelo correio, por
e-mail, por fax ou por qualquer outro meio;
- - § 2º - Todos os documentos exigidos deverão ser entregues no ato da inscrição, não sendo aceitas complementações
posteriores.
4. - As inscrições serão julgadas, em seu aspecto formal,
pela Congregação, publicando-se a decisão em edital.
5. - O Processo Seletivo terá validade imediata, exaurindose com a convocação e eventual contratação do(s) aprovado(s).
6. - Atribuição da função: o candidato aprovado, ao ser
contratado, deverá ministrar a Disciplina: RNM-4305 - Epidemiologia Nutricional.
7. - A seleção será realizada pela Comissão Examinadora,
seguindo critérios objetivos, por meio de atribuição de notas,
que serão realizadas em uma única fase, na seguinte conformidade:
- I - - prova escrita, com peso 5 (cinco);
- II - - prova didática, com peso 5 (cinco)
8. - Para a Prova Escrita, as normas pertinentes constam do
artigo 139 do Regimento Geral e vêm a seguir resumidas:
- §1º – A comissão organizará uma lista de dez pontos,
com base no programa do Processo Seletivo e dela dará conhecimento aos candidatos, vinte e quatro horas antes do sorteio
do ponto.
- §2º – O candidato poderá propor a substituição de pontos
da lista da prova escrita, imediatamente após tomar conhecimento de seus enunciados, se entender que não pertencem ao
programa do certame, cabendo à Comissão Examinadora decidir,
de plano, sobre a procedência da alegação.
- §3º – Sorteado o ponto, inicia-se o prazo improrrogável de
cinco horas de duração da prova, ao final da qual será lida em
sessão pública pelo candidato.
- §4º – Durante sessenta minutos após o sorteio do ponto,
será permitida a consulta dos livros, periódicos e outros documentos bibliográficos.
- §5º – As anotações efetuadas durante o período de
consulta poderão ser utilizadas no decorrer da prova, devendo
ser feitas em papel rubricado pela Comissão Examinadora e
anexadas ao texto final.
- §6º – A prova será lida em sessão pública pelo candidato,
devendo ser reproduzida em cópias que serão entregues aos
membros da Comissão Examinadora.
- §7º – Cada prova será avaliada pelos membros da Comissão Examinadora, individualmente.
9. - A Prova Didática, será pública, com duração mínima
de quarenta e máxima de sessenta minutos, e versará sobre o
conteúdo dos programas da(s) Disciplina(s) discriminado.
- § 1º – A Comissão Examinadora, com base no programa
do processo seletivo, organizará uma lista de dez pontos, da
qual o candidato tomará conhecimento, imediatamente antes
do sorteio do ponto.
- § 2º – O sorteio do ponto será feito 24 horas antes da
prova didática.
- § 3º – O candidato poderá propor a substituição de pontos da lista da prova didática, imediatamente após tomar conhecimento de seus enunciados, se entender que não pertencem
ao programa do certame, cabendo à Comissão de Examinadora
decidir, de plano, sobre a procedência da alegação.
- § 4º – O candidato poderá utilizar o material didático que
julgar necessário.
10. - O Programa do processo seletivo para as Provas
Escrita e Didática, feito com base na Disciplina: RNM-4305 –
Epidemiologia Nutricional, é o seguinte:
1. - Transição alimentar e nutricional no Brasil
2. - Segurança alimentar e nutricional no Brasil
3. - Epidemiologia das principais carências nutricionais
no Brasil
4. - Métodos de avaliação do consumo alimentar em grupos
populacionais
5. - Índice de qualidade da dieta
6. - Ambiente alimentar e prática de atividade física
7. - Evolução do consumo alimentar na população brasileira
8. - Tendência secular da desnutrição e obesidade
9. - Epidemiologia do aleitamento materno
10. - Saúde Indígena
Parágrafo 1° O não comparecimento para realização das
provas, implicará automaticamente na desistência do candidato.
11. - Será considerado reprovado o candidato que obtiver
da maioria dos membros da Comissão Examinadora, a média
aritmética das notas menor que sete.
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12. - A Comissão Examinadora definirá o primeiro colocado,
pela maioria das indicações dos membros da Comissão Examinadora. Excluído o primeiro colocado, a Comissão Examinadora
deverá, dentre os candidatos remanescentes, escolher o segundo
colocado pela maioria das indicações de seus membros e assim
sucessivamente.
13. - O resultado do processo seletivo será homologado
pelo Conselho Técnico Administrativo ou pela Congregação.
14. - A contratação será por prazo determinado e vigorará a
partir da data do exercício até 30 de junho de 2016, nos termos
estabelecidos na Resolução 5872 de 27/09/2010 e na Resolução
6060 de 27/02/2012, podendo ser renovado desde que a soma
dos períodos não ultrapasse o prazo de dois anos.
15. - O docente contratado por prazo determinado ficará
submetido ao Estatuto dos Servidores da Universidade de São
Paulo e vinculados ao Regime Geral da Previdência Social –
RGPS.
16. No momento da contratação será exigida a apresentação, pelo candidato aprovado, dos seguintes documentos:
- I – Certificado de Sanidade Física e Mental, fornecido por
serviço oficial de saúde;
- II – prova de quitação com o serviço militar, para os
candidatos do sexo masculino;
- III – título de eleitor e comprovante de votação da última
eleição, prova de pagamento da respectiva multa ou a devida
justificativa.
- §1º - Os candidatos estrangeiros ficam dispensados das
exigências constantes dos incisos II e III deste artigo. Ficam
obrigados, no entanto, à apresentação de visto temporário ou
permanente, que os habilite para o exercício de função remunerada no Brasil.
- §2º – A contratação somente será efetivada se o Diploma
de Nível Superior for outorgado pela USP, por ela reconhecido
ou de validade nacional.
- §4º - O ingresso será submetido à Comissão Especial
de Regime de Trabalho (CERT), que examinará o curriculum
do candidato, quando for o caso, além de cópias de trabalhos
submetidos à publicação, se houver.
17. - São condições de admissão:
- - Estar apto no exame médico pré-admissional realizado
pela USP.
- - Ser autorizada a acumulação, caso o candidato exerça
outro cargo, emprego ou função pública.
- - não ser aposentado.
- - Maiores informações, bem como as normas pertinentes
ao processo seletivo, encontram-se à disposição dos interessados na Assistência Técnica Acadêmica da Faculdade de Medicina
de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, à Avenida Bandeirantes, 3900, Anexo A da Administração - Telefone: (0xx16)
3602-3114.

FACULDADE DE ZOOTECNIA E
ENGENHARIA DE ALIMENTOS
Retificação
Retificação do Edital FZEA nº 03/2015, publicado no DOE
de 11/12/2015, seção I, pág. 258, no item 5.1 onde se lê: “..., no
período de 25 a 29/01/2015, ...” leia-se o correto: “...no período
de 18 a 29/01/2016...”

INSTITUTO DE CIÊNCIAS MATEMÁTICAS E
DE COMPUTAÇÃO
EDITAL ATAc/ICMC/SMA-USP nº 001/2016
ABERTURA DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO E CONVOCAÇÃO PARA AS PROVAS
O Diretor, do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação, da Universidade de São Paulo, torna público a todos os
interessados que conforme aprovado “ad referendum” do Conselho Técnico-Administrativo, em 14.12.2015, estarão abertas,
no período de 06.01.2016 a 12.01.2016, de segunda a sextafeira, exceto sábados, domingos, feriados e pontos facultativos
das 8:30 às 11:00 horas e das 14:00 às 17:00 horas, as inscrições
para contratação de 01 (um) docente por prazo determinado,
como Professor Contratado Nível III (Doutor), recebendo salário
de R$ 1.795,81 em jornada de 12 horas semanais de trabalho
junto ao Departamento de Matemática.
1. - A Comissão de Seleção será composta por: Titulares:
Profa. Dra. Janete Crema Simal, do SMA-ICMC - USP; Prof. Dr.
Miguel V. Santini Frasson, do SME – ICMC - USP e Profa. Dra.
Juliana Cobre, do SME – ICMC - USP; Suplentes: Profa. Titular
Márcia Cristina A. B. Federson, do SMA – ICMC - USP; Prof.
Associado Washington Luiz Marar, do SME-ICMC-USP; Prof.
Associado Murilo Francisco Tomé, do SME – ICMC - USP.
2. - As inscrições serão feitas pessoalmente ou por procuração na Assistência Acadêmica do ICMC, à Av. Trabalhador
São-carlense, 400, em São Carlos, SP, devendo o candidato
apresentar:
I. - cópia do documento de identificação;
II. - prova de que é portador do título de doutor;
III. - cópia do título de eleitor e do comprovante de votação
na última eleição, prova de pagamento da respectiva multa ou
a devida justificativa;
§ 1º- A inscrição deverá ser feita pelo candidato ou por seu
procurador legalmente constituído. No caso de Procurador, o
portador deverá apresentar um documento de identificação e os
documentos do candidato.
§ 2º- Não serão recebidas inscrições pelo correio, por e-mail,
por fax ou por qualquer outro meio.
3. - O processo seletivo terá validade imediata exaurindo-se
com a convocação e eventual contratação do aprovado.
4. - Atribuição da função:
- Ministrar disciplinas na Área de Cálculo I.
5. - A seleção será realizada seguindo critérios objetivos, por
meio de atribuição de notas em provas, que serão realizadas em
uma fase, na seguinte conformidade:
- - Prova Didática;
- - Prova Escrita.
Parágrafo primeiro – As provas serão realizadas em português.
6. - A prova didática será pública, com a duração mínima
de quarenta e a máxima de sessenta minutos e versará sobre o
programa do processo seletivo mencionado no presente Edital,
nos termos do artigo 137 do Regimento Geral da USP.
Parágrafo 1o – A comissão examinadora organizará lista
de dez pontos, da qual os candidatos tomarão conhecimento no
momento do sorteio do ponto.
Parágrafo 2o - O candidato poderá utilizar-se do material
didático que julgar necessário.
7. - À prova escrita, versará sobre assunto de ordem geral e
doutrinária, será realizada de acordo com o disposto no artigo
139 e seu parágrafo único do regimento geral da USP.
I. - a comissão organizará uma lista de dez pontos, com base
no programa de processo seletivo, e dela dará conhecimento
aos candidatos, vinte e quatro horas antes do sorteio do ponto;
II. - sorteado o ponto, inicia-se o prazo improrrogável de
cinco horas de duração da prova;
III. - durante sessenta minutos, após o sorteio, será permitida a consulta a livros, periódicos e outros documentos
bibliográficos;
IV. - as anotações, efetuadas durante o período de consulta,
poderão ser utilizadas no decorrer da prova, devendo ser feitas
em papel rubricado pela comissão e anexadas ao texto final;
V. a prova, que será lida em sessão pública pelo candidato,
deverá ser reproduzida em cópias que serão entregues aos membros da comissão examinadora, ao se abrir à sessão;
8. - Os candidatos deverão comparecer no dia 15.01.2016,
das 8:30 às 11:00 horas e das 14:00 às 17:00 horas, na Assistência Acadêmica do Instituto de Ciências Matemáticas e de
Computação, da Universidade de São Paulo, no endereço acima
mencionado, para conhecimento do cronograma das provas. O
não comparecimento implicará automaticamente na desistência
do candidato.
9. - Programa para as Provas Didática e Escrita:
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1. Propriedades de números reais.
2. Funções reais de uma variável real.
3. Limite e Continuidade.
4. Derivada.
5. Teorema do Valor Médio.
6. Aplicações da derivada.
7. Antiderivada.
8. Integral de Riemann.
9. Teorema Fundamental do Cálculo.
10. - Aplicações da integral.
11. Funções logarítmica e exponencial.
12. Métodos de integração.
10. O resultado do processo seletivo será homologado
pelo CTA.
11. - A contratação será por prazo determinado e vigorará
a partir da data do exercício e até 31.07.2016, nos termos
estabelecidos na Resolução nº 5.872, publicada no D.O.E. de
29/09/2010, alterada pela Resolução nº 6060/2012, publicada
no D.O.E de 28/02/.2012, com possibilidade de prorrogações,
desde que a soma dos períodos não ultrapasse o prazo de
dois anos.
12. - O docente contratado por prazo determinado ficará
submetido ao Estatuto dos Servidores da Universidade de São
Paulo, e vinculados ao Regime Geral da Previdência Social –
RGPS.
13. - São condições para admissão:
- Estar apto no exame médico pré-admissional realizado
pela USP;
- Ser autorizada a acumulação, caso o candidato exerça
outro cargo, emprego ou função pública.
14. - O contratado poderá ministrar aula nos períodos diurno e noturno, dependendo das necessidades do Departamento.
Informações adicionais, bem como normas pertinentes ao
processo seletivo, encontram-se à disposição dos interessados
na Assistência Acadêmica do Instituto de Ciências Matemáticas
e de Computação, à Av. Trabalhador São-carlense, 400, em São
Carlos-SP, ou pelo telefone (16) 3373-8163/3373-8109 ou e-mail
sacadem@icmc.usp.br.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
REITORIA
PRÓ-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO
UNIVERSITÁRIO
Diretoria Geral de Recursos Humanos
DIVISÃO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
EDITAL DE PRORROGAÇÃO
A Diretoria Geral de Recursos Humanos, por intermédio
da Divisão de Planejamento e Desenvolvimento, prorroga por
mais 01(um) ano o concurso público para a função de PAEPE
- Profissional da Arte, Cultura e Comunicação - processo 01P21462/2014 conforme previsto no edital 58/2014.
DIVISÃO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
EDITAL DE PRORROGAÇÃO
A Diretoria Geral de Recursos Humanos, por intermédio
da Divisão de Planejamento e Desenvolvimento, prorroga por
mais 01(um) ano o concurso público para a função de PAEPE
- Médico - processo 01P-21461/2014 conforme previsto no
edital 56/2014.
DIVISÃO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
EDITAL DE PRORROGAÇÃO
A Diretoria Geral de Recursos Humanos, por intermédio
da Divisão de Planejamento e Desenvolvimento, prorroga por
mais 01(um) ano o concurso público para a função de PAEPE
- Engenheiro - processo 01P-21449/2014 conforme previsto no
edital 52/2014.
DIVISÃO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
EDITAL DE PRORROGAÇÃO
A Diretoria Geral de Recursos Humanos, por intermédio
da Divisão de Planejamento e Desenvolvimento, prorroga por
mais 01(um) ano o concurso público para a função de PAEPE
- Arquiteto - processo 01P-21378/2014 conforme previsto no
edital 51/2014.
DIVISÃO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
EDITAL DE PRORROGAÇÃO
A Diretoria Geral de Recursos Humanos, por intermédio
da Divisão de Planejamento e Desenvolvimento, prorroga por
mais 01(um) ano o concurso público para a função de Médico
Plantonista - processo 01P-21371/2014 conforme previsto no
edital 41/2014.
DIVISÃO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
EDITAL DE PRORROGAÇÃO
A Diretoria Geral de Recursos Humanos, por intermédio
da Divisão de Planejamento e Desenvolvimento, prorroga por
mais 01(um) ano o concurso público para a função de Médico
Plantonista - processo 01P-21375/2014 conforme previsto no
edital 39/2014.
DIVISÃO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
EDITAL DE PRORROGAÇÃO
A Diretoria Geral de Recursos Humanos, por intermédio
da Divisão de Planejamento e Desenvolvimento, prorroga por
mais 01(um) ano o concurso público para a função de Médico
Plantonista - processo 01P-21374/2014 conforme previsto no
edital 38/2014.
DIVISÃO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
EDITAL DE PRORROGAÇÃO
A Diretoria Geral de Recursos Humanos, por intermédio
da Divisão de Planejamento e Desenvolvimento, prorroga por
mais 01(um) ano o concurso público para a função de PAEPE
- Médico - processo 01P-21455/2014 conforme previsto no
edital 32/2014.

SECRETARIA GERAL
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
INSTITUTO DE FÍSICA “GLEB WATAGHIN”
EDITAL
Seleção Pública para a admissão de 01 (um) Professor
Doutor, nível MS-3.1, em regime RTP, em caráter emergencial e
temporário, pelo período de 365 dias, nos termos da Resolução
GR 52/13, Artigo 5º, item II. A presente seleção se dará para
atividades didáticas na área de Física Geral, nas disciplinas: F128
(Física Geral I), F228 (Física Geral II), F315 (Mecânica Geral I),
F320 (Termodinâmica), F328 (Física Geral III), F415 (Mecânica
Geral II), F428 (Física Geral IV), F489 (Estrutura da Matéria II),
F502 (Eletromagnestimo I), F589 (Estrutura da Matéria) e F689
(Mecânica Quântica I), do Instituto de Física “Gleb Wataghin” da
Universidade Estadual de Campinas.
I - DAS INSCRIÇÕES
1. As inscrições serão recebidas todos os dias compreendidos dentro do prazo de 15 (quinze) dias corridos, a contar
da publicação deste Edital no Diário Oficial do Estado de São
Paulo - DOE, no horário das 09 às 12 horas e das 14 às 17 horas,
na Seção Administrativa e de RH, do Instituto de Física “Gleb
Wataghin”, situada na Rua Sérgio Buarque de Holanda, 777 Cidade Universitária “Zeferino Vaz”, Barão Geraldo, através de
requerimento dirigido ao Diretor do Instituto de Física “Gleb
Wataghin”, contendo nome, domicílio, profissão e endereço
eletrônico, acompanhados dos seguintes documentos:
a. - prova de que é portador do título de doutor, em cópia;
b. - documento de identificação pessoal, em cópia;
c. - 03 exemplares do Curriculum Vitae contendo suas atividades realizadas que permitam cabal avaliação de seus méritos
a saber: títulos universitários, atividades científicas, didáticas e
profissionais, títulos honoríficos, bolsas de estudo em nível de
pós-graduação, cursos ministrados e frequentados, congressos,
simpósios e seminários dos quais participou.
II - DAS PROVAS E DOS PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO
DOS CANDIDATOS
2. - A presente seleção pública constará das seguintes
provas:

Diário Oficial Poder Executivo - Seção I
a) Prova de Títulos - peso 1
b) Prova Didática - peso 1
c) Prova de Arguição - peso 1
d) Prova Escrita - peso 1
2.1 - Na prova de Títulos a Comissão Julgadora apreciará o
curriculum vitae do candidato.
2.2 - A prova didática constará de exposição sobre o tema
de livre escolha do candidato, pertinente aos programas das
disciplinas integrantes da área em concurso.
2.3 - A prova Didática terá a duração de até 50 (cinquenta)
minutos.
2.4 - Na prova de Argüição cada integrante da Comissão
Julgadora disporá de até 30 (trinta) minutos para arguir o
candidato que terá igual tempo para responder às questões
formuladas, sobre as disciplinas do concurso.
2.5 - A prova escrita consistirá de:
a) - Uma prova escrita dissertativa, que versará sobre um
ponto sorteado de uma lista de dez pontos criada pela Comissão
Julgadora tratando dos programas das disciplinas em concurso.
2.5.1 - No início da prova escrita, a Comissão Julgadora fará
o sorteio do ponto, concedendo o prazo de 60 (sessenta) minutos para que os candidatos consultem seus livros, periódicos ou
outros documentos bibliográficos.
2.5.2 - Findo o prazo estabelecido no item 2.5.1 não será
mais permitida a consulta de qualquer material, e a prova escrita
terá início, com duração de 02 (duas) horas.
2.5.3 - As anotações efetuadas durante o período de consulta previsto no item 2.5.1 poderão ser utilizadas no decorrer da
prova escrita, devendo ser rubricadas por todos os membros da
Comissão Julgadora e anexadas na folha de resposta.
2.6 - Cada membro da Comissão Julgadora deverá atribuir
a cada candidato, uma nota entre 0 (zero) e 10 (dez) em cada
uma das provas previstas nas alíneas “a”, “b”, “c” e “d”. A nota
final de cada candidato será a média aritmética das 4 (quatro)
notas a ele atribuídas pelos membros da Comissão Julgadora. Os
candidatos que alcançarem a média 7 (sete) serão considerados
habilitados na Seleção Pública. Se houver empate, o critério de
desempate ficará a cargo da Comissão Julgadora. Para fins de
convocação serão classificados em ordem decrescente das notas
médias finais obtidas.
2.7 - A Comissão Julgadora será constituída por 03 (três)
membros titulares e 01 (um) suplente, portadores, no mínimo, do
título de Doutor, pertencentes ao quadro de docentes do IFGW.
2.8 - Os candidatos inscritos serão notificados da composição da Comissão Julgadora e do calendário fixado para
as provas, por meio de correio eletrônico, com antecedência
mínima de 02 (dois) dias.
2.9 - A relação dos candidatos classificados será enviada
por meio de correio eletrônico e disponibilizada no site (http://
www.ifi.unicamp.br/) e na Seção Administrativa e de RH do
IFGW/UNICAMP.
III – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
As admissões deverão obedecer ao disposto na Resolução
GR-52/13 de 30/08/2013, destacando-se:
1. - Havendo disponibilidade de recursos financeiros e a critério do IFGW/UNICAMP, durante a validade da Seleção Pública
e em caso de nova vaga, poderá haver convocação de outro(s)
candidato(s) aprovado(s).
2. - Do resultado da Seleção Pública caberá recurso, exclusivamente de nulidade, dirigido ao Diretor do IFGW/UNICAMP,
no prazo de 02 (dois) dias contados a partir da divulgação dos
resultados.
3. - A validade da Seleção Pública será de 12 (doze) meses
a contar da data da homologação dos resultados pela Congregação do IFGW.
Anexo I – PROGRAMA DAS DISCIPLINAS
F128 – Física Geral I - Cinemática do ponto. Leis de Newton.
Estática e dinâmica da partícula. Trabalho e energia. Conservação da Energia. Momento linear e sua conservação. Colisões.
Momento angular da partícula e de sistemas de partículas.
Rotação de corpos rígidos.
F228 – Física Geral II - Oscilações. Gravitação. Ondas em
meios elásticos. Ondas sonoras. Hidrostática e hidrodinâmica.
Viscosidade. Temperatura. Calorimetria e condução de calor. Leis
da termodinâmica; teoria cinética dos gases.
F315 – Mecânica Geral I – Revisão de matrizes e cálculo
vetorial. Mecânica Newtoniana. Oscilações lineares. Oscilações
não lineares e Caos. Gravitação. Cálculo variacional. Equações
de Lagrange e de Hamilton.
F320 – Termodinâmica - Sistemas termodinâmicos, reversibilidade, termometria. Variáveis e equações de estado, diagramas PVT. Trabalho e primeira lei da termodinâmica. Equivalente
mecânico de calor. Energia interna, entalpia, ciclo de Carnot.
Mudanças de fase. Segunda lei da termodinâmica e entropia.
Funções termodinâmicas. Aplicações práticas de termodinâmica. Teoria cinética dos gases. Distribuição de velocidades
moleculares.
F328 – Física Geral III – Lei de Coulomb, Campo Elétrico, Lei
de Gauss, Potencial Elétrico, Capacitância, Corrente e Resistência, Força Eletromotriz e Circuitos Elétricos, Campo Magnético,
Lei de Ampère, Lei da Indução de Faraday, Indutância, Propriedades Magnéticas da Matéria, Oscilações Eletromagnéticas,
Correntes Alternadas, Equações de Maxwell.
F415 – Mecânica Geral II - Forças centrais. Sistemas de
partículas. Referenciais não inerciais. Dinâmica de corpos rígidos.
Oscilações acopladas. Meios contínuos e ondas. Teoria especial
da Relatividade.
F428 – Física Geral IV – Ondas Eletromagnéticas, Óptica
Geométrica, Interferência, Difração, Teoria da Relatividade, Física
Quântica, Modelos Atômicos, Condução de Eletricidade em Sólidos, Física Nuclear, Quarks, Léptons, e o Big-Bang.
F489 – Estrutura da Matéria II – Momentos de dipolo
magnético, spin, e taxas de transição. Átomos multieletrônicos.
Estatística quântica. Moléculas. Sólidos. Modelos Nucleares.
Partículas Elementares.
F502 – Eletromagnetismo I - Campos eletrostáticos no
vácuo e nos materiais dielétricos. Resolução das equações de
Poisson e Laplace. Campos magnéticos, correntes estacionárias e
materiais não magnéticos. Força eletromotriz induzida e energia
magnética. Materiais magnéticos.
F589 – Estrutura da Matéria - Introdução à teoria da
relatividade restrita. Radiação térmica e o postulado de Planck.
Fótons e as propriedades corpusculares da radiação. Propriedades ondulatórias das partículas e o postulado de De Broglie. O
átomo de Bohr. Introdução à equação de Schrödinger e soluções
de problemas unidimensionais. O átomo de hidrogênio.
F689 – Mecânica Quântica I – Introdução às idéias fundamentais da teoria quântica. O aparato matemática da mecânica
quântica de Schrödinger. Formalização da Mecânica Quântica
enunciando-se os postulados. Spin ½ e sistemas de dois níveis. O
oscilador harmônico unidimensional. Momento angular.
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
FACULDADE DE ENFERMAGEM
EDITAL
Concurso Público de Provas e Títulos, para provimento
de 01 cargo de Professor Doutor, nível MS-3.1, em RTP, com
opção preferencial para o RDIDP, na área de Administração em
Enfermagem, nas disciplinas EN 590 – Administração em Enfermagem, EN 690 – Estágio Supervisionado de Administração em
Enfermagem Hospitalar e EN 790 – Tópicos de Administração
em Enfermagem, da Faculdade de Enfermagem da Universidade
Estadual de Campinas. O Concurso de que trata este Edital terá
início às 08h00 do dia 15 de fevereiro de 2016, com previsão de
término em 17 de fevereiro de 2016, no Anfiteatro da Faculdade
de Enfermagem, situada na Cidade Universitária “Zeferino Vaz”,
Barão Geraldo, Campinas/SP, com o seguinte calendário fixado
para a realização das provas:
CRONOGRAMA*
Dia 15/02/2016 (segunda-feira) Anfiteatro da FEnf - Unicamp
08:00 – Instalação da Comissão Julgadora e abertura dos
trabalhos
A seguir – Elaboração da lista de pontos da Prova Escrita

A seguir – Conhecimento pelos candidatos do cronograma
dos trabalhos e da Lista de Pontos da Prova Escrita.
A seguir – Sorteio do Ponto da Prova Escrita
09:00 – Realização da Prova Escrita (60 minutos para
consulta e 02 horas para a prova; redação das respostas manuscritas à tinta azul ou preta)
13:30 – Correção da Prova Escrita
A confirmar – Divulgação, em sessão pública, do resultado
da Prova Escrita (eliminatória) e readequação do calendário de
acordo com o número de candidatos aprovados na Prova Escrita.
Dia 16/02/2016 (terça-feira) Anfiteatro da FEnf – Unicamp
08:00 – Sorteio da ordem de apresentação para as demais
provas e do Ponto para a Prova Didática
08:30 – Prova de Títulos
Dia 17/02/2016 (quarta-feira) Anfiteatro da FEnf – Unicamp
08:00 – Realização da Prova Didática (Vedada a participação dos outros candidatos)
A seguir – Realização da Prova de Arguição (Vedada a
participação dos outros candidatos)
A seguir – Apuração/Divulgação dos resultados finais em
sessão pública e Encerramento dos trabalhos
* O cronograma prevê o comparecimento e aprovação na
Prova Escrita de todos os candidatos que tiveram sua inscrição
deferida. Se houver ausência ou eliminação de candidatos na
Prova Escrita, este cronograma poderá ser adequado ao número
de presentes/aprovados.
Lista de Pontos – Prova Didática
1. - A história da administração da enfermagem e a influência das teorias administrativas;
2. - Processo de trabalho e as tecnologias para a gestão
em enfermagem;
3. - Desenvolvimento da equipe de enfermagem: tendências
atuais;
4. - Comunicação como ferramenta para a gestão;
5. - Dimensionamento de pessoal para as diferentes áreas
de atuação da enfermagem;
6. - Gerenciamento no processo de mudança e administração de conflitos em enfermagem;
7. - O papel da enfermagem na gestão de recursos materiais;
8. - Avaliação de desempenho profissional baseada em
competências;
9. - Gestão para a segurança do paciente: planejamento
e avaliação;
10. - Tomada de decisão e resolução de problemas para
ações gerenciais da enfermagem.
A Comissão Julgadora estará constituída pelos Professores
Doutores: Titulares: Eliana Pereira de Araújo, Erika Christiane
Marocco Duran, Denize Bouttelet Munari, Yolanda Dora Martinez Évora e Vanda Elisa Andres Felli. Suplentes: Antonieta Keiko
Kakuda Shimo e Silvia Helena Henriques Camelo.
Ficam, pelo presente Edital, convocados os Membros da
Comissão Julgadora e as candidatas inscritas, Daiana Bonfim,
Danielle Fabiana Cucolo Nagliate, Fernanda Freire Jannuzzi,
Mileide Morais Pena, Renata Cristina Gasparino, Daniela Fernanda dos Santos Alves, Vera Regina Lorenz, Tatiana Giovanelli
Vedovato, Gabriela Marchiori Carmo Azzolin, Aline Maino Pergola Marconato, Kátia Melissa Padilha, Mônica Franco Coelho,
Maria Andréia Silva Ribeiro e Alessandra Nazareth Caine Pereira
Roscani.

UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA
REITORIA
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO
UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA “JÚLIO DE MESQUITA
FILHO”
UNIFICADO
EDITAL PRAd Nº 01/2016 – DIVULGAÇÃO DO RESULTADO
DA PERÍCIA MÉDICA
(CONCURSO PÚBLICO Nº 12/2015 – PRAd)
O Pró-Reitor de Administração no uso de sua competência
legal DIVULGA aos candidatos inscritos para o emprego público
de Assistente de Suporte Acadêmico I, que se inscreveram como
candidato com deficiência, o resultado da Perícia Médica.
Nome: Geisielli Aparecida Carvalho Marin de Medeiros
Inscrição: 0300414-7
Resultado: Ausente
Nome: Viviane Alves de Oliveira
Inscrição: 0300179-2
Resultado: Ausente
E, para que chegue ao conhecimento de todos, é expedido
o presente Edital.
São Paulo, 05 de janeiro de 2016.
Pró-Reitoria de Administração
Carlos Antonio Gamero
Pró-Reitor

UNIDADES UNIVERSITÁRIAS
CAMPUS DE ARAÇATUBA
Faculdade de Odontologia
EDITAL 1/2016-STDARH–convocação para realização da
prova
O Diretor Técnico da Divisão Técnica Administrativa da
Faculdade de Odontologia do Campus de Araçatuba – UNESP,
CONVOCA, os candidatos abaixo relacionados, para realização
da prova de didática, com as inscrições deferidas “ad referendum” da Congregação, no Concurso Público para contratação
de 1(um) professor substituto para o Departamento de Patologia
e Propedêutica Clínica, na disciplina de Patologia Geral, na sala
de aula nº 16 – prédio 39 (DPPC), na Rodovia Marechal Rondon,
Araçatuba-SP – No dia: 12/01/2016, às 8h15, sorteio do ponto
da prova de didática com a presença dos candidatos e no dia
13/01/2016, às 9h, na sala de aula nº 16 prédio 39 (DPPC), na
Rodovia Marechal Rondon - Araçatuba-SP, realização da prova
de didática pela ordem de inscrição:
NATTÁLIA GALVÃO GARCIA - RG 12.815.999-SSP/MG;
Kellen Cristine Tjioe - RG 35.109.787-9-SSP/SP;
HELITON GUSTAVO DE LIMA - RG 8.139.149-1-SESP/PR;
LARISSA BRAZOLOTTO FERREIRA - RG 44.548.660-0-SSP/SP.
JANAINA ZAVITOSKI DA SILVA - RG 27.815.436-0-SSP/SP;
Proc.FOA-1089/2015.

CAMPUS DE ARARAQUARA
Faculdade de Ciências e Letras
EDITAL 002/2016–FCL/CAr – CLASSIFICAÇÃO FINAL
A Faculdade de Ciências e Letras do Câmpus de Araraquara
– UNESP, torna público o resultado final do concurso público
para contratação de um Professor Substituto, em caráter emergencial, para atender excepcional interesse público, no período
relativo ao 1º semestre letivo de 2016, e pelo prazo máximo de
5 (cinco) meses, em 12 horas semanais de trabalho, sob o regime
jurídico da CLT e Legislação Complementar, nas disciplinas “Prática de Ensino de Língua Materna I"; "Estágio Supervisionado de
Prática de Ensino de Língua Portuguesa I" do Departamento de
Didática, realizado nos dias 21 e 22-12-2015 sendo classificada
pela Comissão Examinadora, por atender às exigências e aos
critérios estabelecidos no Edital 114/2015-FCL/CAr, publicado
em 27-11-2015, os candidatos abaixo relacionados, decidindo
indicar a primeira classificada para preencher a função objeto
do Concurso.
Nº INSCRIÇÃO – CLASSIFICAÇÃO – NOME – RG – MÉDIA
FINAL
Comissão Examinadora/notas dos Examinadores por unanimidade: Análise Curricular (Peso 2) – Didática (Peso 1):
002 – 1º – Priscila Petian Anchieta – 29.543.691-8 – 7,67.
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Profa. Dra. Cássia Regina Coutinho Sossolote / Profa. Dra.
Rosângela Sanches da Silveira Gileno / Profa. Dra. Sônia Maria
Duarte Grego – 8,00 – 7,00.
005 – 2º – Stefano Grizzo Onofre – 33.221.040-6 – 7,00.
Profa. Dra. Cássia Regina Coutinho Sossolote / Profa. Dra.
Rosângela Sanches da Silveira Gileno / Profa. Dra. Sônia Maria
Duarte Grego – 7,00 – 7,00.
O candidato inscrito sob o número abaixo não foi classificado por não ter obtido médias igual ou superior a 7,00 (sete),
com pelo menos 2 (dois) membros da Comissão Examinadora:
Nº INSCRIÇÃO – MÉDIA FINAL:
003 – 5,27
Profa. Dra. Cássia Regina Coutinho Sossolote / Profa. Dra.
Rosângela Sanches da Silveira Gileno / Profa. Dra. Sônia Maria
Duarte Grego – 5,90 – 4,00.
Os candidatos inscritos sob os números 004 e 006 não
compareceram às provas.
Caberá recurso à Congregação sob os aspectos legais e
formais, quanto ao resultado final do concurso, no prazo de
3 (três) dias úteis contados da data desta publicação. (Proc.
262/04–FCL/CAr)
EDITAL 001/2016–FCL/CAr – CLASSIFICAÇÃO FINAL
A Faculdade de Ciências e Letras do Câmpus de Araraquara
– UNESP, torna público o resultado final do concurso público
para contratação de um Professor Substituto, em caráter emergencial, para atender excepcional interesse público, no período
relativo ao 1º semestre letivo de 2016, e pelo prazo máximo
de 5 (cinco) meses, em 12 horas semanais de trabalho, sob o
regime jurídico da CLT e Legislação Complementar, na disciplina
“Conteúdo, Metodologia e Prática de Ensino de Matemática" do
Departamento de Didática, realizado nos dias 21 e 22-12-2015
sendo classificada pela Comissão Examinadora, por atender às
exigências e aos critérios estabelecidos no Edital 115/2015-FCL/
CAr, publicado em 27-11-2015, a candidata abaixo relacionada,
decidindo indicá-la para preencher a função objeto do Concurso.
Nº INSCRIÇÃO – CLASSIFICAÇÃO – NOME – RG – MÉDIA
FINAL
Comissão Examinadora/Notas por Examinador: Análise Curricular (Peso 2) – Didática (Peso 1) - Média Final por Examinador.
- 001 – 1º – Maria Carolina Machado Magnus – 4.355.344
– 7,83;
Prof. Dr. Silvio Henrique Fiscarelli – 7,50 – 7,50 – 7,50
Profª Drª Luciana Massi - 7,50 – 9,50 – 8,17
Prof. Dr. Francisco José Carvalho Mazzeu – 7,50 – 8,50 –
7,83
- As candidatas inscritas sob os números abaixo não foram
classificadas por não terem obtidos médias iguais ou superiores
a 7,00 (sete), com pelo menos 2 (dois) membros da Comissão
Examinadora:
Nº INSCRIÇÃO – MÉDIA FINAL:
002 – 6,17
Prof. Dr. Silvio Henrique Fiscarelli – 7,50 – 5,00 – 6,67
Profª Drª Luciana Massi - 7,50 – 2,00 – 5,67
Prof. Dr. Francisco José Carvalho Mazzeu – 7,50 – 3,50 –
6,17
003 – 5,44
Prof. Dr. Silvio Henrique Fiscarelli – 5,50 – 5,00 – 5,33
Profª Drª Luciana Massi - 5,50 – 6,00 – 5,67
Prof. Dr. Francisco José Carvalho Mazzeu – 5,50 – 5,00 –
5,33
O candidato inscrito sob nº 004 não compareceu às provas.
Caberá recurso à Congregação sob os aspectos legais e
formais, quanto ao resultado final do concurso, no prazo de
3 (três) dias úteis contados da data desta publicação. (Proc.
262/04–FCL/CAr)
COMUNICADO
Tendo em vista o número de candidatos inscritos no Concurso Público para contratação de 1 (um) Professor Substituto,
junto ao Departamento de Ciências da Educação referente Edital
116/15-FCL/CAr, informamos a alteração dos seguintes itens:
7.1. O concurso será realizado nos dias 20, 21 e 22-1-2016,
devendo o candidato comparecer no dia 20-1-2016, às 8h30min,
na sala 17 - Prédio da Administração desta Faculdade, localizado
na Rodovia Araraquara-Jaú, km 1. O não comparecimento do
candidato no dia, horário e local determinado será considerado
desistência.
7.2.2.3. A prova didática seguirá o seguinte cronograma:
- - dia 20-1-2016, às 9h, organização do calendário da
prova didática;
- - as provas didáticas terão início no dia 21-1-2016, conforme calendário estabelecido no dia 20-1-2016, e obedecerá à
ordem de inscrição dos candidatos, que poderão utilizar material
e elementos para a orientação e ilustração da aula;
- - todos os candidatos deverão comparecer às provas
didáticas nos horários estabelecidos pela Comissão, que serão
divulgados no momento do sorteio de ponto.
7.2.2.4. Todos os candidatos deverão comparecer à prova
didática no dia, horário e local determinado conforme calendário
estabelecido no dia 20-1-2016.

CAMPUS DE BAURU
Faculdade de Engenharia
Edital No 05/2015-STDARH-FE
O Diretor da Faculdade de Engenharia do Campus de Bauru,
HOMOLOGA, "ad-referendum" da Congregação, os resultado
dos Concursos Públicos de Provas para provimento de função
docente, mediante admissão em caráter temporário, junto ao
Colégio Técnico Industrial Prof. Portal Roldan, da Faculdade de
Engenharia do Campus de Bauru - UNESP, referente às horasaula excedentes (em substituição) para o ano letivo de 2016, nos
seguintes componente curriculares/área de atuação:
ELETRÔNICA (Proc. 677/2015-C.Bauru)
INFORMÁTICA (Proc. 678/2015-C.Bauru)
MECÂNICA (Proc. 679/2015-C.Bauru)
BIOLOGIA (Proc. 680/2015-C.Bauru)
EDUCAÇÃO FÍSICA (Proc. 681/2015-C.Bauru)
ESPANHOL (Proc. 682/2015-C.Bauru)
FÍSICA (Proc. 683/2015-C.Bauru)
GEOGRAFIA (Proc. 684/2015-C.Bauru)
HISTÓRIA (Proc. 685/2015-C.Bauru)
MATEMÁTICA (Proc. 686/2015-C.Bauru)
LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURA (Proc. . 687/2015-C.
Bauru)
FILOSOFIA (Proc. 1226/2015-C.Bauru)
Edital No 05/2015-STDARH-FE
O Diretor da Faculdade de Engenharia do Campus de Bauru,
HOMOLOGA, "ad-referendum" da Congregação, os resultado
dos Concursos Públicos de Provas para provimento de função
docente, mediante admissão em caráter temporário, junto ao
Colégio Técnico Industrial Prof. Portal Roldan, da Faculdade de
Engenharia do Campus de Bauru - UNESP, referente às horasaula excedentes (em substituição) para o ano letivo de 2016, nos
seguintes componente curriculares/área de atuação:
ELETRÔNICA (Proc. 677/2015-C.Bauru)
INFORMÁTICA (Proc. 678/2015-C.Bauru)
MECÂNICA (Proc. 679/2015-C.Bauru)
BIOLOGIA (Proc. 680/2015-C.Bauru)
EDUCAÇÃO FÍSICA (Proc. 681/2015-C.Bauru)
ESPANHOL (Proc. 682/2015-C.Bauru)
FÍSICA (Proc. 683/2015-C.Bauru)
GEOGRAFIA (Proc. 684/2015-C.Bauru)
HISTÓRIA (Proc. 685/2015-C.Bauru)
MATEMÁTICA (Proc. 686/2015-C.Bauru)
LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURA (Proc. . 687/2015-C.
Bauru)
FILOSOFIA (Proc. 1226/2015-C.Bauru)
EDITAL Nº 01/2016-DTA/FE-BA
Estarão abertas, nos termos da Resolução UNESP 27, de
15-04-09, no período de 06/01/2016 a 04/02/2016, de segunda a
sexta-feira, em dias úteis, no horário das 9h00min às 11h00min
e das 14h00min às 16h30min, no Posto de Atendimento da
Seção Técnica de Comunicações, da Faculdade de Engenharia do
Campus da Unesp – Portaria 02, sito a Avenida Engenheiro Luiz
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