110 – São Paulo, 126 (12)
de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto da Universidade
de São Paulo; María Eugenia Guazzaroni – Professora Doutora
do Departamento de Biologia da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo
(15.1.1774.59.6).

FACULDADE DE MEDICINA
FACULDADE DE MEDICINA DA USP - EDITAL ATAC/
FM/002/2016 – CONVOCAÇÃO
- A Assistência Técnica Acadêmica da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo torna públicas as candidaturas
de: Dra. Fernanda Leandro Ribeiro (Candidata nº 1); Dra. Fernanda Duarte Rosa (Candidata nº 2); Dra. Adriana Nathalie Klein
(Candidata nº 3); Dra. Luciana Cordeiro (Candidata nº 4); Dra.
Juliana Araújo Silva (Candidata nº 5); Dra. Cíntia Cristina Neófiti
(Candidata nº 6) ao processo seletivo para a contratação, por
prazo determinado, de um docente como Professor Contratado
II, em jornada de doze horas semanais, junto ao Departamento
de Fisioterapia, Fonoaudiologia e Terapia Ocupacional, Área de
Terapia Ocupacional, referente ao Edital ATAC/FM/001/2016.
INÍCIO DO CONCURSO: 1º de fevereiro de 2016.
- As candidatas deverão se apresentar às 6h45 do dia
01/02/2016, na "Sala dos Professores Eméritos" (Sala nº 3100),
3º andar do prédio da Faculdade de Medicina da USP.
Pelo presente ficam convocadas as candidatas e os membros da Comissão Seleção.

FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE
RIBEIRÃO PRETO
Edital ATAc/FORP 001/2016
A Diretora da Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto
da Universidade de São Paulo comunica que, de acordo com o
decidido “ad referendum” do Conselho Técnico Administrativo
em 19-01-2016, aprovou as inscrições dos candidatos Drs.
Alan Grupioni Lourenço, Lays Martin Sobral, Alessandra Cury
Machado, Camila Favero de Oliveira Bonugli e Veridiana Ester
Dias de Barros Luiz, no Processo Seletivo – referente ao Edital
ATAc/FORP 026/2015, publicado no Diário Oficial do Estado de
São Paulo em 23-12-2015 – para contratação de um docente
por prazo determinado, como Professor Contratado III (Professor
Doutor) no Departamento de Morfologia, Fisiologia e Patologia
Básica, bem como a composição da Comissão de Seleção:
Membros Titulares: Prof. Dr. Paulo Tambasco de Oliveira – Professor Associado do Departamento de Morfologia, Fisiologia
e Patologia Básica da Faculdade de Odontologia de Ribeirão
Preto da Universidade de São Paulo; Prof. Dr. Jorge Esquiche
León – Professor Doutor do Departamento de Estomatologia,
Saúde Coletiva e Odontologia Legal da Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo; e Profa.
Dra. Cláudia Helena Lovato da Silva – Professora Associada do
Departamento de Materiais Dentários e Prótese da Faculdade
de Odontologia de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo.
Membros Suplentes: Profa. Dra. Karina Fittipaldi Bombonato
Prado – Professora Associada do Departamento de Morfologia,
Fisiologia e Patologia Básica da Faculdade de Odontologia
de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo; e Profa. Dra.
Raquel Fernanda Gerlach – Professora Associada do Departamento de Morfologia, Fisiologia e Patologia Básica da Faculdade
de Odontologia de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo.
Edital ATAc/FORP 002/2016
CONVOCAÇÃO PARA AS PROVAS
A Diretora da Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto
da Universidade de São Paulo convoca os candidatos Drs. Alan
Grupioni Lourenço, Lays Martin Sobral, Alessandra Cury Machado, Camila Favero de Oliveira Bonugli e Veridiana Ester Dias de
Barros Luiz, inscritos no Processo Seletivo para contratação de
um docente por prazo determinado, como Professor Contratado
III (Professor Doutor) no Departamento de Morfologia, Fisiologia
e Patologia Básica, conforme Edital ATAc/FORP 026/2015, publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo em 23-12-2015,
para as provas didática e escrita, que serão realizadas no período de 25 a 28 de janeiro de 2016, com início às 8 horas, no Salão
Nobre da FORP/USP, à Avenida do Café, s/nº, Ribeirão Preto, SP.

FACULDADE DE SAÚDE PÚBLICA
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
FACULDADE DE SAÚDE PÚBLICA
EDITAL FSP/02/16
ABERTURA DE PROCESSO SELETIVO DOCENTE SIMPLIFICADO (E POR TEMPO DETERMINADO) E CONVOCAÇÃO PARA AS
PROVAS NA FACULDADE DE SAÚDE PÚBLICA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO.
O Diretor da Faculdade de Saúde Pública da Universidade
de São Paulo (FSP/USP) torna público a todos os interessados
que, de acordo com a aprovação do Conselho Técnico Administrativo – CTA, estarão abertas, no período de 01 de fevereiro a
05 de fevereiro de 2016, de 2.ª a 6.ª feira, das 9 às 15 horas,
as inscrições para a contratação de 01 (um) docente por prazo
determinado, como Professor Contratado III (Professor Doutor),
recebendo o salário de R$ 1.795,81 (hum mil, setecentos e
noventa e cinco reais e oitenta e um centavo), em jornada de
12 horas semanais de trabalho, junto ao Departamento de
Nutrição (HNT).
1- O Diretor também aprovou, “ad referendum” do CTA, a
seguinte Comissão Julgadora: Titulares: Prof.ª Associada Nágila
Raquel Teixeira Damasceno (Presidente) – Departamento de
Nutrição da FSP/USP, Prof.ª Associada Cláudia Maria Bógus Departamento de Prática de Saúde Pública da FSP/USP e Prof.ª
Doutora Angela Maria Belloni Cuenca – Departamento de
Saúde Materno-Infantil da FSP/USP. Suplentes: Prof.ª Associada
Lígia Araújo Martini - Departamento de Nutrição da FSP/USP,
Prof.ª Doutora Denise Pimentel Bergamaschi - Departamento de
Epidemiologia da FSP/USP e Prof. Associado Rodolfo Andrade de
Gouveia Vilela - Departamento de Saúde Ambiental da FSP/USP.
2. As inscrições serão feitas pessoalmente (ou por procuração), na Secretaria da Assistência Técnica Acadêmica da
Faculdade de Saúde Pública, situada à Av. Dr. Arnaldo, 715 - térreo, devendo o candidato apresentar requerimento dirigido ao
Diretor da Faculdade de Saúde Pública, contendo dados pessoais
(nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, telefones residencial
e celular, endereço residencial e eletrônico), e processo seletivo a
que concorre, acompanhado dos seguintes documentos:
I – original e cópia reprográfica de documento de identificação (RG/RNE);
II – original e cópia de prova de que é portador do título
de Doutor, outorgado ou reconhecido pela USP, ou de validade
nacional, ou prova de pedido de reconhecimento junto aos
órgãos competentes;
III – original e cópia do título de eleitor e do comprovante
de votação na última eleição ou prova de pagamento da respectiva multa ou a devida justificativa.
2.1. A inscrição deverá ser feita pelo candidato ou por seu
procurador, legalmente constituído. No caso de Procurador, este
deverá apresentar seu RG e os documentos do candidato acima
descritos, além da procuração simples firmada pelo candidato.
2.2. Não serão recebidas inscrições pelo correio, por e-mail,
por fax ou qualquer outro meio.
3. O processo seletivo terá validade imediata, exaurindose com a convocação e eventual contratação do candidato
aprovado.
4. O docente aprovado terá a seguinte atribuição: ministrar
as disciplinas HNT 218 Nutrição Clínica I e HNT0219 Nutrição
Clínica II – Matutino e Noturno (carga horária de 105 horas).
Previamente as aulas teóricas, o Professor deverá preparar
o conteúdo das mesmas, assim como realizar correções de
exercícios e das provas. Colaborar na supervisão das disciplinas
de Nutrição Clínica (HNT 0198) e Alimentação e Nutrição Institucional (HNT 0199), que se constituem em estágios práticos em
diferentes centros/instituições de saúde, dentro e fora da USP.

Diário Oficial Poder Executivo - Seção I
A carga horária de cada estágio é de 255 horas. O Professor
também auxiliará na correção dos trabalhos de conclusão destes
estágios. Supervisionará e orientará alunos-monitores da Graduação em Nutrição e alunos de Pós-Graduação do Programa
de Aperfeiçoamento do Ensino (PAE) nas disciplinas sob sua
responsabilidade.
5. O programa do processo seletivo é o seguinte:
1.Aspectos fisiopatológicos e dietoterápicos teóricos e
práticos das principais doenças crônicas transmissíveis e não
transmissíveis de indivíduos nos diferentes ciclos da vida;
2. Aspectos fisiopatológicos e dietoterápicos teóricos e
práticos das principais doenças carenciais de indivíduo nos
diferentes ciclos da vida;
3. Aspectos fisiopatológicos e dietoterápicos teóricos e
práticos das principais doenças do trato digestório de indivíduos
nos diferentes ciclos de vida;
4. Aspectos fisiopatológicos e dietoterápicos teóricos e
práticos associados ao suporte nutricional a pacientes críticos:
queimados, cuidados paliativos, erro inatos do metabolismo;
5.Terapia nutricional enteral e parenteral: vias de acesso,
requerimentos e planejamentos e cálculo de dietas;
6.Nutrigenômica e nutrigenética aplicada à Nutrição Clínica.
6. A seleção será realizada seguindo critérios objetivos, por
meio de atribuição de notas em provas que serão realizadas em
uma única fase, na seguinte conformidade:
- Prova escrita (pública);
- Prova pública de avaliação didática.
6.1. A prova escrita, que versará sobre assunto pertinente
à área de conhecimento na qual foi aberto o processo seletivo,
será realizada de acordo com o disposto no artigo 139 e seu
parágrafo único do Regimento Geral da USP, como segue:
I – a comissão organizará uma lista de dez pontos, com
base no programa de concurso 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 julgadora, ao se abrir a sessão;
VI – cada prova será avaliada pelos membros da comissão
julgadora, individualmente.
Parágrafo único – O candidato poderá propor a substituição
de pontos, imediatamente após tomar conhecimento de seus
enunciados, se entender que não pertencem ao programa do
concurso, cabendo à comissão julgadora decidir, de plano, sobre
a procedência da alegação.
6.2. A Prova Didática será pública, com duração mínima
de 40 (quarenta) e máxima de 60 (sessenta) minutos, e versará
sobre o programa da área de conhecimento acima mencionada,
nos termos do art. 137 do Regimento Geral da USP.
I- A Comissão Julgadora, com base no programa do edital,
organizará uma lista de 10 (dez) pontos, da qual os candidatos
tomarão conhecimento, imediatamente antes do sorteio do
ponto.
II- O candidato poderá propor substituição dos pontos,
imediatamente após tomar conhecimento de seus enunciados,
se entender que não pertencem ao programa do edital, cabendo
à Comissão Julgadora decidir, de plano, sobre a procedência
da alegação.
III- O sorteio do ponto será feito 24 (vinte e quatro) horas
antes da realização da prova didática. É vedado ao candidato
abrir mão desse prazo.
IV- O candidato poderá utilizar o material didático que
julgar necessário.
V- Se o número de candidatos o exigir, eles serão divididos
em grupos de no máximo 3 (três), observada a ordem de inscrição, para fins de sorteio e realização da prova.
6.3. A nota de cada prova variará de 0 (zero) a 10 (dez), com
a aproximação de uma casa decimal.
6.4. Será automaticamente excluído do certame o candidato
que se apresentar após a Comissão Julgadora ter dado conhecimento da lista de pontos aos candidatos.
6.5. Cada prova será avaliada pelos membros da Comissão
Julgadora individualmente. Cada candidato terá de cada examinador uma nota final, que será a média aritmética das notas de
cada uma das provas.
6.6. Serão considerados habilitados os candidatos que
alcançarem da maioria dos examinadores nota final mínima
sete. A classificação dos candidatos será feita por examinador
segundo as notas por ele conferidas.
7. Os candidatos deverão comparecer no dia 12 de fevereiro
de 2016, das 9 às 15 horas, na Secretaria da Assistência Técnica
Acadêmica da Faculdade de Saúde Pública, situada à Av. Dr.
Arnaldo, 715 - térreo, para o conhecimento do cronograma das
provas. O não comparecimento implicará automaticamente na
desistência do candidato.
8. O resultado do processo seletivo será homologado pelo
Conselho Técnico-Administrativo (CTA) da FSP/USP.
9. A contratação será por prazo determinado e vigorará
a partir da data do exercício até 31/12/2016, nos termos
estabelecidos na Resolução n.º 5.872, publicada no D.O.E. de
29/09/2010, alterada pela Resolução n.° 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.
10. 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.
11. 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.
12. Os candidatos estrangeiros aprovados e indicados para
o preenchimento da função deverão apresentar, no ato de sua
contratação, cópia de visto temporário ou permanente, que
faculte o exercício de atividade remunerada no Brasil.
13. Maiores informações, bem como as normas pertinentes
ao processo seletivo, encontram-se à disposição dos interessados na Assistência Técnica Acadêmica da Faculdade de Saúde
Pública da Universidade de São Paulo, no endereço acima
mencionado.
PROCESSO SELETIVO PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS
DO
PROGRAMA DE APRIMORAMENTO PROFISSIONAL NA
ÁREA DA SAÚDE – PAP – 2016
SECRETARIA ESTADUAL DA SAÚDE - SES-SP
FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
- FUNDAP
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
FACULDADE DE SAÚDE PÚBLICA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A Faculdade de Saúde Pública/USP- através da Secretaria
Estadual de Saúde de São Paulo – SES-SP, torna público o número de bolsas concedidas para exercício de 2016, nos Programas
de Aprimoramento Profissional:
Laboratório de Saúde Pública – PA1 = 2 Bolsas
Entomologia Médica e Soroepidemiologia – PA1 = 3 Bolsas
Nutrição em Saúde Pública – PA1 = 4 Bolsas
Nutrição Clínica – PA1 = 4 Bolsas
Psicologia em Unidade Básica de Saúde – PA1= 2 Bolsas

Psicologia em Unidade Básica de Saúde – PA2 = 2 Bolsas
Direito Sanitário e Advocacia em Saúde – PA1= 3 Bolsas
Ficam convocados os classificados abaixo relacionados, à comparecerem ao Serviço de Alunos da Faculdade de
Saúde Pública, sito a Dr. Arnaldo 715, no período de 01/02 a
03/02/2016, no horário das 13h00 às 16h30 para efetuarem
suas matrículas, munidos dos documentos : Cópia da Carteira de
Identidade; Cópia do CPF; Cópia do PIS/PASEP ou NIT, Cópia de
Diploma de Graduação ou Declaração de Conclusão com a data
da colação de grau, Cópia de Carteira do Conselho de Classe
ou Protocolo; 1 foto 3x4 e apresentar atestado expedido pelo
empregador de que não receberá salários ou outro rendimento
de qualquer natureza enquanto participar do Programa de
Aprimoramento. Não será aceita cópia da Carteira de Nacional
de Habilitação.
LABORATÓRIO DE SAÚDE PÚBLICA – PA1 – 2 BOLSAS
1º EWERTON LUCENA FERREIRA – RG: 7.848.324
2º CAMILA MOSCA BARBOZA – RG: 49.464.066-2
ENTOMOLOGIA MÉDICA E SOROEPIDEMIOLOGIA – PA1- 3
BOLSAS
1º MARIANA DANTAS DA SILVA – RG: 42.671.614-0
2º KAROLINA MORALES BARRIO NUEVO – RG: 49.262.9699
3º THAÍS AZEVEDO TEIXEIRA – RG: 40.940.186-9
NUTRIÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA – PA1 – 4 BOLSAS
1º CAMILA VIEIRA DOS SANTOS – RG: 42.192.672-7
2º MARCIA COELHO DE SOUSA – RG: 36.614.338-4
3º JOSANE CRISTINA SOUZA SILVA ALEXANDRINO – RG:
13.865.535-90
4º ANA FLÁVIA MARTINS BERNARDES – RG: 36.381.792-X
NUTRIÇÃO CLÍNICA – PA1 – 4 BOLSAS
1º EMMANUELLA OLIVEIRA CAULA GARZONE – RG:
7.532.673
2º BARBARA LOBO BIANCON – RG: 45.007.892-9
3º BRENDA CAROLINE LADEIA SOARES – RG: 40.785.522-1
4º LURIANE SERRAT CÂMARA DE ASSIS - RG: 21.710.926-3
PSICOLOGIA EM UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE – PA1 - 2
BOLSAS
1º ELISA WALSKOP MARCONDES MACHADO – RG:
38.744.490-7
2º TAUANA MARSOLA – RG: 32.487.486-8
DIREITO SANITÁRIO E ADVOCACIA EM SAÚDE – PA1- 3
BOLSAS
1º RUTE ALONSO DA SILVA – RG: 33.111.080-5
2º PAULA MORENA SOUTO DERENUSSON – RG:
58.592.879-4
3º ELTON TONY SOUZA PONDÉ COELHO – RG: 44.844.917-1

INSTITUTO DE PSICOLOGIA
Portaria Interna nº 01 de 18.01.2016
Dispõe sobre a delegação de competência nos termos das
Portarias GR-6.561, de 16-6-2014, e GR-6.566, de 8-7-2014.
O Diretor do Instituto de Psicologia da Universidade de São
Paulo, nos termos das Portarias GR 6.561 e 6.566, de 16.06 e
08.07.2014, respectivamente, baixa a seguinte Portaria:
Artigo 1º - Fica delegada a servidora Claudenia Diniz da
Silva Lima, Assistente Técnico-Financeiro, número funcional
2487946, a competência para autorizar a concessão de adiantamento de fundos a servidor da Unidade, autorizar despesas
com viagens e diárias de servidores pertencentes ao quadro da
Unidade, nos limites fixados pela legislação e pelas normas da
USP, e assinar notas de empenho.
Parágrafo Único - Na ausência da referida servidora, as
mesmas tarefas serão exercidas pela senhora Heliana de Oliveira
Dória Xavier, Assistente Técnico Financeiro - Substituto, número
funcional 2438412.
Artigo 2º - As competências estabelecidas nesta Portaria
poderão ser revogadas pelo Diretor, em qualquer época, no todo
ou em parte.
Artigo 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua
publicação. (Portaria IP- 01/2016).
São Paulo, 18 de Janeiro de 2016.
Gerson Aparecido Yukio Tomanari
Diretor

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
REITORIA
PRÓ-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO
UNIVERSITÁRIO
Diretoria Geral de Recursos Humanos
DIVISÃO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
Fica convocado(a) para comparecer na UNICAMP o(a)
candidato(a) classificado(a) no Concurso Público, Edital de Abertura 8/2015, para preenchimento da função especificada: PAEPE
- Técnico de enfermagem - junto à Unicamp. Classif. - Nome 60º
- POLY JEFFERSON DOS SANTOS.
O(a) candidato(a) deverá comparecer impreterivelmente
dia 26 de Janeiro de 2016 às 08:45 horas, na Divisão de Planejamento 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 8.2 do edital de abertura.
O não comparecimento do(a) candidato(a) no prazo estabelecido 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 8/2015, para preenchimento da função especificada: PAEPE
- Técnico de enfermagem - junto à Unicamp. Classif. - Nome 61º
- CLAUDINEIA APARECIDA GALLES LIVINHALE.
O(a) candidato(a) deverá comparecer impreterivelmente
dia 26 de Janeiro de 2016 às 08:45 horas, na Divisão de Planejamento 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 8.2 do edital de abertura.
O não comparecimento do(a) candidato(a) no prazo estabelecido 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 8/2015, para preenchimento da função especificada: PAEPE
- Técnico de enfermagem - junto à Unicamp. Classif. - Nome 62º
- TATIANA REGINA DO NASCIMENTO MESQUITA.
O(a) candidato(a) deverá comparecer impreterivelmente
dia 26 de Janeiro de 2016 às 08:45 horas, na Divisão de Planejamento 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 8.2 do edital de abertura.
O não comparecimento do(a) candidato(a) no prazo estabelecido 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 8/2015, para preenchimento da função especificada: PAEPE
- Técnico de enfermagem - junto à Unicamp. Classif. - Nome 63º
- TATIANE CRISTINA CHIES SEBASTIAO.

quarta-feira, 20 de janeiro de 2016
O(a) candidato(a) deverá comparecer impreterivelmente
dia 26 de Janeiro de 2016 às 08:45 horas, na Divisão de Planejamento 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 8.2 do edital de abertura.
O não comparecimento do(a) candidato(a) no prazo estabelecido 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 8/2015, para preenchimento da função especificada: PAEPE
- Técnico de enfermagem - junto à Unicamp. Classif. - Nome 64º
- JESSICA PRISCILA BUENO FERREIRA.
O(a) candidato(a) deverá comparecer impreterivelmente
dia 26 de Janeiro de 2016 às 08:45 horas, na Divisão de Planejamento 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 8.2 do edital de abertura.
O não comparecimento do(a) candidato(a) no prazo estabelecido 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 8/2015, para preenchimento da função especificada: PAEPE
- Técnico de enfermagem - junto à Unicamp. Classif. - Nome 65º
- VIVIANE LEMES MARTINHAO.
O(a) candidato(a) deverá comparecer impreterivelmente
dia 26 de Janeiro de 2016 às 08:45 horas, na Divisão de Planejamento 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 8.2 do edital de abertura.
O não comparecimento do(a) candidato(a) no prazo estabelecido 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 8/2015, para preenchimento da função especificada: PAEPE
- Técnico de enfermagem - junto à Unicamp. Classif. - Nome 66º
- LUCIANA APARECIDA SOARES DOS REIS.
O(a) candidato(a) deverá comparecer impreterivelmente
dia 26 de Janeiro de 2016 às 08:45 horas, na Divisão de Planejamento 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 8.2 do edital de abertura.
O não comparecimento do(a) candidato(a) no prazo estabelecido será considerado como desistência por parte do(a)
interessado(a).
DIVISÃO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
Fica convocado(a) para comparecer na UNICAMP o(a)
candidato(a) classificado(a) no Concurso Público, Edital de
Abertura 12/2015, para preenchimento da função especificada:
PAEPE - Biologista - junto à Unicamp. Classif. - Nome 4º - ALINI
CAMARGO TUCUNDUVA.
O(a) candidato(a) deverá comparecer impreterivelmente
dia 26 de Janeiro de 2016 às 08:45 horas, na Divisão de Planejamento 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 8.2 do edital de abertura.
O não comparecimento do(a) candidato(a) no prazo estabelecido 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 12/2015, para preenchimento da função especificada:
PAEPE - Biologista - junto à Unicamp. Classif. - Nome 5º - JOSYMARA MING PAVANI.
O(a) candidato(a) deverá comparecer impreterivelmente
dia 26 de Janeiro de 2016 às 08:45 horas, na Divisão de Planejamento 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 8.2 do edital de abertura.
O não comparecimento do(a) candidato(a) no prazo estabelecido será considerado como desistência por parte do(a)
interessado(a).
DIVISÃO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
Fica convocado(a) para comparecer na UNICAMP o(a)
candidato(a) classificado(a) no Concurso Público, Edital de
Abertura 23/2014, para preenchimento da função especificada:
PAEPE - Enfermeiro - junto à Unicamp. Classif. - Nome 42º GABRIELA MORANDI DE ARAUJO.
O(a) candidato(a) deverá comparecer impreterivelmente
dia 26 de Janeiro de 2016 às 08:45 horas, na Divisão de Planejamento 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 8.2 do edital de abertura.
O não comparecimento do(a) candidato(a) no prazo estabelecido 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 23/2014, para preenchimento da função especificada:
PAEPE - Enfermeiro - junto à Unicamp. Classif. - Nome 43º BRUNA MAUDONNET DE SOUZA.
O(a) candidato(a) deverá comparecer impreterivelmente
dia 26 de Janeiro de 2016 às 08:45 horas, na Divisão de Planejamento 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 8.2 do edital de abertura.
O não comparecimento do(a) candidato(a) no prazo estabelecido 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 23/2014, para preenchimento da função especificada:
PAEPE - Enfermeiro - junto à Unicamp. Classif. - Nome 44º CRISTIANE GIACOMELLI DA COSTA.
O(a) candidato(a) deverá comparecer impreterivelmente
dia 26 de Janeiro de 2016 às 08:45 horas, na Divisão de Planejamento 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 8.2 do edital de abertura.
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