174 – São Paulo, 126 (107)
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO, NOS TERMOS DA
DELIBERAÇÃO CEETEPS 017, DE 16/07/2015.
EDITAL Nº 020/02/2016 – Processo nº 1305/2016 – Código
do Portal nº 3564
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº. 01
O Diretor de Faculdade de Tecnologia de Jahu, FATECJAHU, de acordo com o artigo 10, da Deliberação CEETEPS nº.
017/2015 de 16, publicada no DOE de 18/07/2015, Seção I, Página 39, CONVOCA o candidato abaixo relacionado, classificado
no Processo Seletivo Simplificado, para assumir as aulas vagas,
no dia e horário indicado.
O candidato convocado deverá comparecer com documento
de identidade ou far-se-á representar por procurador constituído,
munido de documento de identidade do procurador.
O não comparecimento do candidato dentro do prazo
estabelecido terá exaurido os direitos decorrentes de sua classificação no processo seletivo simplificado.
Local e horário de Apresentação: FATEC-JAHU – Diretoria de
Serviços Administrativos
Endereço: Rua Frei Galvão, s/ nº. Bairro: Jardim Pedro Ometto - cidade: Jaú - SP
Data: 11/07/2016 - Horário: 9:00 horas
Disciplinas: Cálculo/Matemática Discreta - nº aulas: 08
Vaga: 01
Nº inscrição/ Nome/RG/CPF/Classificação Final
04/Maria Eliza Furquim Pereira Nakamura/21.888.9975/162.043.938-71/1º
FATEC PRAIA GRANDE – PRAIA GRANDE
CONCURSO PÚBLICO DE PROFESSOR DE ENSINO SUPERIOR
– EDITAL Nº 129/02/2015 – PROCESSO Nº 5174/2015
AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL:
REPOSIÇÃO AUTOMÁTICA A QUE ALUDE O ARTIGO 11 DA
LC 1.240/2014
Edital de Convocação nº 02.
O Diretor de Faculdade de Tecnologia da FATEC Praia
Grande da cidade Praia Grande, considerando o preenchimento
autorizado conforme prevê o Artigo 11 da Lei Complementar
nº 1.240, de 22/04/2014, e a ocorrência de vaga decorrente
da dispensa de Márcia dos Santos RG.29.606.810-X e em face
do previsto no item 3, do Capítulo XII do edital de abertura de
inscrições publicado no DOE de 17/11/2015, CONVOCA o candidato, abaixo relacionado, para escolha e atribuição de aulas.
O candidato convocado comparecerá com documento de
identidade ou far-se-á representar por procurador constituído,
munido de documento de identidade do procurador.
- A escolha e atribuição de aulas obedecerá rigorosamente
a ordem de classificação final. O candidato não aproveitado
aguardará nova oportunidade de convocação.
- O candidato que não atender à convocação, recusar as
aulas oferecidas, não entregar a documentação para formalizar
a admissão, ou deixar de entrar em exercício, terá exaurido os
direitos decorrentes de sua habilitação no concurso.
Endereço: Praça Dezenove de Janeiro nº 144
Bairro: Boqueirão Cidade: Praia Grande Telefone: (13)
3474-3749.
Curso Superior de Tecnologia em: Comércio Exterior
Área da Disciplina: Economia
Disciplina e carga horária: Economia Internacional – 08
horas-aula.
Número de Vagas:01
NOME/D.I. – TIPO/CLASSIFICAÇÃO
Frederico Moreira Carbonari/ RG: 34.110.090-0/ 2º
DATA: 16/06/2016 Horário: Das 15h00 às 21h00.
FATEC PINDAMONHANGABA – PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO DE PROFESSOR DE ENSINO SUPERIOR
– EDITAL Nº 133/04/2015 – PROCESSO Nº 6308/2015
AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL: DESPACHO PUBLICADO
NO DOE DE 26/05/2015, PROCESSO Nº 5.976/2014.
Edital de Convocação nº 01.
- O Diretor de Faculdade de Tecnologia da FATEC Pindamonhangaba, da cidade de Pindamonhangaba em face do previsto
no item 3, do Capítulo XII do edital de abertura de inscrições
publicado no DOE de 08/12/2015, CONVOCA o candidato, abaixo relacionado, para escolha e atribuição de aulas.
- O candidato convocado comparecerá com documento de
identidade ou far-se-á representar por procurador constituído,
munido de documento de identidade do procurador.
- A escolha e atribuição de aulas obedecerá rigorosamente
a ordem de classificação final. O candidato não aproveitado
aguardará nova oportunidade de convocação.
- O candidato que não atender à convocação, recusar as
aulas oferecidas, não entregar a documentação para formalizar
a admissão, ou deixar de entrar em exercício, terá exaurido os
direitos decorrentes de sua habilitação no concurso.
Endereço: Rodovia Vereador Abel Fabricio Dias, nº 4010.
Bairro: Água Preta, Cidade: Pindamonhangaba - Telefone:
(12) 3642-5648
Curso Superior de Tecnologia em: Projetos Mecânicos
Área da Disciplina: Letras, Linguística
Disciplina e carga horária: Comunicação e Expressão 04
(quatro) horas-aulas no período matutino
Número de Vagas: 01
NOME/D.I. – TIPO(RG)/CLASSIFICAÇÃO
Monica Franchi Carniello/RG. 20.931.875-2/1º
Data 17/06/2016 Horário: 09h00min às 17h00min
FATEC OSASCO PREFEITO HIRANT SANAZAR – OSASCO
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO, NOS TERMOS DA
DELIBERAÇÃO CEETEPS 017, DE 16/07/2015.
EDITAL Nº 216/04/2016 – Processo nº 6748/2015.
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 01
O Diretor de Faculdade de Tecnologia da FATEC OSASCO
PREFEITO HIRANT SANAZAR, de acordo com o artigo 10, da
Deliberação CEETEPS 017/2015 de 16, publicada no DOE de
18/07/2015, Seção I, Página 39, CONVOCA o(s) candidato(s)
abaixo relacionado(s), classificado(s) no Processo Seletivo Simplificado, para assumir as aulas (vagas), no dia e horário
indicado.
O candidato convocado deverá comparecer com documento
de identidade ou far-se-á representar por procurador constituído,
munido de documento de identidade do procurador.
O não comparecimento do candidato dentro do prazo
estabelecido, terá exaurido os direitos decorrentes de sua classificação no processo seletivo simplificado.
Local e horário de Apresentação: FATEC OSASCO PREFEITO
HIRANT SANAZAR
Endereço: Rua Pedro Rissatto, nº 30, Bairro Vila dos Remédios - cidade: Osasco
Data 14/06/2016 Horário: 11:30
Disciplina: Inglês II nº aulas: 04 Vaga: 1
Nº inscrição/ Nome/RG/CPF/Classificação Final
01 / ERICK ENRIQUE MELO SANTOS / 35.585.004-7 /
230.708.438-08 / 166,1 / 1º
FATEC LUIGI PAPAIZ – DIADEMA
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO, NOS TERMOS DA
DELIBERAÇÃO CEETEPS 017, DE 16/07/2015.
EDITAL Nº 217/08/2016 – Processo nº 1184/2016
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 01
O Diretor de Faculdade de Tecnologia da Fatec Luigi
Papaiz, de acordo com o artigo 10, da Deliberação CEETEPS
017/2015 de 16, publicada no DOE de 18/07/2015, Seção I,
Página 39, CONVOCA o(s) candidato(s) abaixo relacionado(s),
classificado(s) no Processo Seletivo Simplificado, para assumir
as aulas (vagas), no dia e horário indicado.
O candidato convocado deverá comparecer com documento
de identidade ou far-se-á representar por procurador constituído,
munido de documento de identidade do procurador.

Diário Oficial Poder Executivo - Seção I
O não comparecimento do candidato dentro do prazo
estabelecido, terá exaurido os direitos decorrentes de sua classificação no processo seletivo simplificado.
Local e horário de Apresentação: Fatec Luigi Papaiz
Endereço: Avenida Luiz Merenda, nº 443, Bairro Jardim
Campanário- cidade: Diadema
Data: 17/06/2016 Horário: 16:00
Disciplina: Toxicologia Aplicada nº aulas: 04 horas aula
Vaga: 1(uma)
Nº inscrição/ Nome/RG/CPF/Classificação Final
10/ Fernanda Pollo Paniz/ 30.403.018-1/ 308.904.788-80/
1°
FATEC PROFESSOR MIGUEL REALE - ITAQUERA – SÃO
PAULO
CONCURSO PÚBLICO DE AUXILIAR DE DOCENTE – EDITAL
Nº 257/01/2016 – PROCESSO Nº 6927/2015
AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL:
DESPACHO PUBLICADO NO DOE DE 26/05/2015, SEÇÃO I,
PÁGINA 1 – PROCESSO Nº 5.976/2014 (SGP-10.908-15)
Edital de Convocação nº 01
- O Diretor de Faculdade de Tecnologia da FATEC ITAQUERA
“PROFESSOR MIGUEL REALE”, da cidade de São Paulo, em face
do previsto no item 8, do Capítulo XII do Edital de Abertura de
Inscrições publicado no DOE de 30/01/2016, CONVOCA o candidato, abaixo relacionado, para aceitação da vaga do emprego
público de Auxiliar de Docente.
- O candidato convocado comparecerá com documento de
identidade ou far-se-á representar por procurador constituído,
munido de documento de identidade do procurador.
- O oferecimento da vaga obedecerá rigorosamente a
ordem de classificação final.
Preenchida a vaga, os candidatos não aproveitados aguardarão nova oportunidade de convocação.
- O candidato que não atender à convocação, recusar a
vaga, não entregar a documentação para formalizar a admissão,
ou deixar de entrar em exercício, terá exaurido os direitos decorrentes de sua habilitação no concurso.
Endereço: Avenida Miguel Ignácio Curi, 360
Bairro: Vila Carmosina - Cidade: São Paulo - Telefone:
2056-4245
ÁREA DE ATUAÇÃO: MECÂNICA
Nº DE INSC/NOME/D.I. – TIPO/CLASSIFICAÇÃO
10 / Claudio Batista da Silva / 14.758.234-9 – RG / 1º.
DATA: 17/06/2016 Horário: 10h00
FATEC PROFESSOR WILSON ROBERTO RIBEIRO DE CAMARGO – TATUÍ
CONCURSO PÚBLICO DE PROFESSOR DE ENSINO SUPERIOR
– EDITAL Nº 132/01/2016 – PROCESSO Nº 2411/2016
AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL: DESPACHO PUBLICADO
NO DOE DE 26/05/2015, PROCESSO Nº 5.976/2014(SGP-10.90815)
DESPACHO DO DIRETOR DE FACULDADE DE TECNOLOGIA
DE 10/06/2016
- O Diretor de Faculdade de Tecnologia da FATEC Professor
Wilson Roberto Ribeiro de Camargo, no uso das atribuições e
competências conferidas por meio da Portaria CEETEPS-GDS
nº 914, de 14, publicada no DOE de 15/01/2015, republicada
no DOE de 28/01/2015, HOMOLOGA, o concurso público para
Professor de Ensino Superior na disciplina Acionamento Industrial – CLP.
CIDADE: TAQUARITINGA, FACULDADE DE TECNOLOGIA
TAQUARITINGA
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO, NOS TERMOS DA
DELIBERAÇÃO CEETEPS 017, DE 16/07/2015.
EDITAL Nº 022/14/2016 - PROCESSO Nº 0368/2016 - Código
do Portal Nº 3242
EDITAL DO RESULTADO DA ANÁLISE DO MEMORIAL CIRCUNSTANCIADO E CLASSIFICAÇÃO FINAL
O Diretor da FACULDADE DE TECNOLOGIA TAQUARITINGA,
de acordo com o artigo 10, da Deliberação CEETEPS 017/2015,
publicada no DOE de 18/07/2015, Seção I, Página 39, comunica
ao(s) candidato(s) abaixo relacionado(s) a CLASSIFICAÇÃO
FINAL.
DISCIPLINA: SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO II
CANDIDATOS CLASSIFICADOS:
Nº INSCRIÇÃO / NOME / RG / CPF/ NOTA / CLASSIFICAÇÃO
FINAL
7/ Márcio Roberto Gonçalves de Vazzi / 22.727.123-2 /
103.865.368-13 / 298,60 / 1º;
6/ Diogo de Almeida / 34.134.835-1 / 347.173.898-32 /
248,50 / 2º;
2/ Hilton Vicente César / 60.356.774-5 / 791.066.925-91 /
216,70 / 3º;
1/ Natália Carolina Augusti / 41.987.110-X / 352.334.02840 / 206,50 / 4º;
3/ Edgar Stuart Pincetta / 29.167.859-2 / 287.503.408-16
/ 169,40 / 5º;
8/ Ariela Fernanda Polido / 33.615.150-0 / 313.850.228-84
/ 135,90 / 6º
CANDIDATOS NÃO CLASSIFICADOS:
Nº INSCRIÇÃO / RG / CPF / MOTIVO
4/ 41.387.827-2 / 220.960.888-01 / Não atendimento ao
item 9, do inciso III do edital de abertura de inscrições;
5/ 25.230.373-8 / 156.141.108-60 / Não atendimento ao
item 9, do inciso III do edital de abertura de inscrições.

MEIO AMBIENTE
FUNDAÇÃO PARQUE ZOOLÓGICO DE SÃO PAULO
FUNDAÇÃO PARQUE ZOOLÓGICO DE SÃO PAULO
CONCURSO PÚBLICO Nº. 001/2014
PROCESSO N.º 0392CC1404
“PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VALIDADE”
O Diretor Presidente da Fundação Parque Zoológico de São
Paulo, nos termos do disposto no Capítulo I – Das Disposições
Preliminares – Item 1.1 do Edital de Concurso nº. 001/2014 e
seus Anexos, e com base no artigo 115 inciso III da Constituição
Estadual, PRORROGA o prazo de validade do Concurso Publico
nº. 001/2014, por mais 02 (dois) anos, contados a partir de 25 de
junho de 2016, conforme homologação publicada no DOE, Poder
Executivo, Seção I, em 25.06.2014.
São Paulo, 09 de junho de 2016.
Dr. Paulo Magalhães Bressan
Diretor Presidente

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
UNIDADES UNIVERSITÁRIAS
ESCOLA DE ENFERMAGEM DE RIBEIRÃO
PRETO
Edital ATAC/SCAPAC – 34/2016
CONVOCAÇÃO PARA AS PROVAS
A Diretora da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da
Universidade de São Paulo CONVOCA as candidatas inscritas: 1)
FABIANA BOLELA DE SOUZA e 2) FLÁVIA FERNANDA LUCHETTI
RODRIGUES no processo seletivo para a função Professor
Contratado III (Professor Doutor), nos termos do Edital ATAC/
SCAPAC – 31/2016 de Abertura de Processo Seletivo, para as
provas: arguição e julgamento do memorial, didática e escrita,
que serão realizadas nos dias 15, 16 e 17 de junho de 2016, às
8 horas, na sala da Congregação desta Escola, à Avenida Bandeirantes, 3900, “Campus” da USP, Ribeirão Preto, munidas de
documento de identidade.

ESCOLA SUPERIOR DE AGRICULTURA LUIZ
DE QUEIROZ
ESCOLA SUPERIOR DE AGRICULTURA LUIZ DE QUEIROZ
COMISSÃO EXECUTIVA DO PROGRAMA INTEGRADO DE
PÓS-GRADUAÇÃO EM BIOENERGIA
Comunicado
Estarão abertas as inscrições para o processo seletivo nos
cursos de doutorado e doutorado direto do Programa Integrado
de Pós-Graduação em Bioenergia, em convênio firmado entre
USP-UNICAMP-UNESP, para ingresso no 1º semestre de 2017.
Programa:
Apresentação, linhas de pesquisa, disciplinas, orientadores,
avaliação CAPES, comissão coordenadora, lista de documentação, contato e formulários de inscrição estão disponíveis na
página do programa, em http://sites.usp.br/phdbioenergy/ .
Inscrições:
As inscrições no processo seletivo para ingresso no curso
de doutorado do Programa Integrado de Pós- Graduação em
Bioenergia deverão ser efetuadas, exclusivamente, via e-mail,
no período de 01/07/2016 a 20/09/2016. Participarão do processo seletivo apenas as inscrições realizadas até às 23h59
do dia 20/09/2016, horário de Brasília. Os candidatos deverão
enviar o formulário de inscrição preenchido e a documentação
solicitada, em anexo, no formato “pdf”, para o e-mail inscricao.
bioen@usp.br.
Condições para a inscrição:
- É vedada a inscrição simultânea em dois ou mais programas de pós-graduação;
- Não é admitida a inscrição de diplomados em cursos de
graduação de curta duração;
- Só participarão do processo seletivo candidatos que apresentarem ou enviarem a documentação completa e dentro do
período determinado;
- O candidato deverá apresentar comprovante de proficiência em língua inglesa, obtido em exames específicos, conforme
a seguir:
. Certificado FCE: First Certificate in English (University of
Cambridge, UK);
. Certificado CAE: Certificate of Advanced English (University of Cambridge, UK);
. Certificado CPE: Certificate of Proficiency in English (University of Cambridge, UK);
. Certificado TOEFL: mínimo de 550 pontos (Paper-Based), de
213 (Computer Based) ou de 80 pontos (Internet-Based);
. Certificado TOEIC (Test of English for International Communication): mínimo de 700 pontos;
. Certificado IELTS (British Council): mínimo de 5 – Overall
Band;
. Certificado CEL/UNICAMP – Exame 4 Habilidades: nível B1;
. Comprovação de que o candidato trabalhou durante pelo
menos um ano em um país de língua inglesa;
- O candidato poderá apresentar o comprovante de proficiência até a data de matrícula, em caso de aprovação.
Seleção e divulgação do resultado:
- A seleção dos candidatos será feita a partir da avaliação
dos documentos submetidos;
- Os critérios de seleção adotados compreendem:
a) Análise do Curriculum Vitae (CV) na plataforma Lattes,
considerando-se a produção científica em veículos arbitrados e
indexados, (co-) autoria de patentes, bolsas de estudo ou pesquisa (Iniciação Científica e treinamento técnico) de agências de
fomento, participação em eventos científicos com apresentação
de trabalhos como autor principal e experiência profissional
(peso 50%);
b) Análise do histórico escolar, considerando-se o número
de reprovações, a média final ponderada e a pertinência das
disciplinas cursadas em relação às linhas de pesquisa do programa (peso 30%);
c) Avaliação de pré-projeto de pesquisa, elaborado em
formato definido pela Comissão Executiva do PIPG Bioenergia
(peso 20%);
d) A nota final será obtida através da média ponderada
entre os itens a, b e c;
- Serão aprovados no programa, mediante disponibilidade
de orientador e obedecendo ao número de vagas disponíveis,
os candidatos que obtiverem nota final igual ou superior a 6,0
(numa escala de 0 a 10);
- A divulgação da lista dos aprovados será feita na página
do programa, em http://sites.usp.br/phdbioenergy/ , até o dia
10/11/2016.
Matrícula:
- Os alunos aprovados receberão a informação de aceite
através do e-mail informado no formulário de inscrição, onde
constarão os procedimentos necessários para a matrícula;
- Para matrícula no curso, além dos documentos solicitados
na página do programa na Internet, é necessária a apresentação
do aceite de orientação por um orientador credenciado no programa. Sem a apresentação de toda a documentação solicitada
na inscrição, bem como qualquer outro documento solicitado
posteriormente por cada universidade, não será possível a
matrícula no curso;
- Os candidatos selecionados que não comparecerem no
período de matrícula serão considerados desistentes;
- O formulário de matrícula deverá conter as assinaturas em
todos os campos solicitados;
- Não serão aceitos formulários de matrícula incompletos
e/ou rasurados;
- Os candidatos selecionados deverão apresentar na matrícula a documentação contida na carta de aceite;
- Os candidatos que ainda não possuem diploma de curso
superior devem apresentar documento comprobatório da graduação, cuja data de colação de grau (dia/mês/ano) deverá
ser anterior ao último dia de matrícula, que será informado na
página do programa, em http://sites.usp.br/phdbioenergy/ . O
candidato que se enquadrar, ainda, na condição de nova matrícula na USP, deverá atender o disposto no Art. 53 do Regimento
de Pós-Graduação da USP, disponível no sitio http://www.leginf.
usp.br/?resolucao=resolucao-no-6542-de-18-de-abril-de-2013 .

FACULDADE DE ARQUITETURA E
URBANISMO
Universidade de São Paulo
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo
Edital ATAc 042/2016
A Diretora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo torna
público a todos os interessados que, de acordo com o estabelecido no artigo 71, do Regimento Interno da FAUUSP, estarão
abertas as inscrições ao concurso de títulos e provas visando a
obtenção do título de Livre-Docente, junto aos Departamentos
da FAUUSP.
Estarão abertas, na Assistência Técnica Acadêmica da
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São
Paulo, no período de 04 de julho a 02 de agosto de 2016, das
9h00 às 12h00 e das 14h00 às 16h00, de segunda a sexta-feira,
exceto feriados e pontos facultativos, as inscrições ao concurso
de títulos e provas visando à obtenção do título de LivreDocente, junto aos Departamentos de História da Arquitetura e
Estética do Projeto, de Projeto e de Tecnologia da Arquitetura,
com base em disciplinas ou em conjunto de disciplinas (área
de conhecimento).
As inscrições serão feitas na Assistência Técnica Acadêmica
da FAUUSP, sito à Rua do Lago, 876 (05508-080) – Cidade Universitária “Armando Salles Oliveira”, mediante a apresentação
dos seguintes documentos:
I. Requerimento dirigido ao Diretor da Faculdade, de acordo
com o modelo disponibilizado no sítio da FAUUSP (www.fau.usp.
br/concursos), informando: nome, idade, filiação, naturalidade,
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estado civil, número de cédula de identidade, CPF, endereço
residencial, telefones (celular/residencial/comercial), e-mail e
área de conhecimento (especialidade) do Departamento a que
concorre;
II. Prova de quitação com o serviço militar, quando do sexo
masculino (original e cópia);
III. Título de eleitor (original e cópia) e comprovante de
votação da última eleição (1º e 2º turno) prova de pagamento
da respectiva multa ou a devida justificativa (original e cópia);
IV. Prova de que é portador de título de doutor, outorgado
pela USP, por ela reconhecido ou de validade nacional (original
e cópia);
V. Diploma de curso universitário (original e cópia);
VI. 10 (dez) exemplares do memorial circunstanciado, no
qual sejam comprovados os trabalhos publicados as atividades
realizadas pertinentes ao concurso e demais informações que
permitam avaliação de seus méritos. Por memorial circunstanciado, entende-se a apresentação de análise reflexiva sobre a formação acadêmica, as experiências pessoais de estudo, trabalhos,
pesquisas, publicações e outras informações pertinentes à vida
acadêmica e profissional indicando motivações e significados.
Esse Memorial deverá ser acompanhado da documentação
correspondente ao alegado, de forma que se possa correlacionar
cada atividade declarada no Memorial com a respectiva peça
da documentação. Os candidatos deverão entregar a documentação acondicionada em caixas (tipo arquivo), com indicação
dos números dos documentos contidos em cada uma delas,
juntamente com uma lista dos referidos documentos. O candidato deverá salientar o conjunto de suas atividades didáticas e
contribuições para o ensino.
VII. 10 (dez) exemplares da Tese original ou de Texto, que
sistematize criticamente a obra do candidato ou parte dela.
Os Professores Doutores, em exercício da função docente na
USP e candidatos estrangeiros, serão dispensados das exigências
referidas nos incisos II e III.
Observações:
A. Não serão recebidas inscrições pelo correio, ou por
e-mail, ou por fax;
B. Poder-se-á receber inscrição através de procuração, devidamente, registrada em cartório;
C. Será observada a ordem de inscrição para fins de sorteio
e realização das provas.
As provas do concurso serão as seguintes:
- Prova escrita - peso 1 (um);
- Prova prática - peso 1 (um);
- Prova de avaliação didática - peso 2 (dois);
- Julgamento de memorial com prova pública de argüição
- peso 3 (três);
- Defesa de tese ou texto que sistematize criticamente a
obra do candidato ou parte dela - peso 3 (três).
De acordo com artigo 166 do RGUSP, as inscrições serão
julgadas pela Congregação, em seu aspecto formal, publicandose a decisão em edital.
Mais informações, bem como as normas pertinentes ao concurso, encontram-se à disposição dos interessados na Assistência Técnica Acadêmica da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo
da Universidade de São Paulo, no endereço acima citado, por
meio dos telefones: 3091-4536/4798 ou pelo e-mail: academicafau@usp.br
Assistência Técnica Acadêmica da Faculdade de Arquitetura
e Urbanismo da Universidade de São Paulo.

FACULDADE DE MEDICINA VETERINÁRIA E
ZOOTECNIA
Processo: 2011.1.1279.10.9
INFORMAÇÃO ATPS/FMVZ nº 85/2016
Comunicamos o extravio da nota fiscal nº 1499 de
26/08/2011 da empresa Baldin & Baldin Ltda ME, cujo pagamento foi efetuado com cópia da mesma, conforme folha nº 35
do processo em epígrafe.
Pirassununga, 03 de junho de 2016.
Maria Paula Habitante Thomas
Assistente Técnico de Direção
ATPS/FMVZ/USP

FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE BAURU
EDITAL N. 028/2016/FOB(ATAc)
HOMOLOGAÇÃO
A Congregação da Faculdade de Odontologia de Bauru da
Universidade de São Paulo, em sua reunião ordinária de 09 de
junho de 2016, HOMOLOGOU o Relatório Final da Comissão Julgadora que, em 25 de maio de 2016, por unanimidade, considerou o candidato Prof. Dr. Leonardo Rigoldi Bonjardim, habilitado
para obtenção do título de Livre-Docente junto ao Departamento
de Ciências Biológicas – Disciplina de Fisiologia. A Comissão
Julgadora esteve assim constituída: Profs. Drs. INGE ELLY KIEMLE
TRINDADE (Presidente da Comissão Julgadora), Professora Titular, e CARLOS FERREIRA DOS SANTOS, Professor Titular, ambos
do Departamento de Ciências Biológicas da FOB/USP; MARIA
BEATRIZ DUARTE GAVIÃO, Professora Titular do Departamento
de Odontologia Infantil da Faculdade de Odontologia de Piracicaba – FOP – UNICAMP; RENATA CUNHA MATHEUS RODRIGUES GARCIA, Professora Titular do Departamento de Prótese
e Periodontia da Faculdade de Odontologia de Piracicaba – FOP
– UNICAMP e CHRISTIE RAMOS ANDRADE LEITE-PANISSI, Professora Associada II do Departamento de Morfologia, Fisiologia
e Patologia Básica da Faculdade de Odontologia de Ribeirão
Preto – FORP/USP. (Processo: 2016.1.1168.25.5).
EDITAL N. 029/2016/FOB(ATAc)
HOMOLOGAÇÃO
A Congregação da Faculdade de Odontologia de Bauru da
Universidade de São Paulo, em sua reunião ordinária de 09 de
junho de 2016, HOMOLOGOU o Relatório Final da Comissão
Julgadora que, em 03 de junho de 2016, por unanimidade, considerou a candidata Profa. Dra. Flaviana Bombarda de Andrade,
habilitada para obtenção do título de Livre-Docente junto ao
Departamento de Dentística, Endodontia e Materiais Odontológicos – Disciplina de Endodontia. A Comissão Julgadora esteve
assim constituída: Profs. Drs. CARLOS FERREIRA DOS SANTOS
(Presidente da Comissão Julgadora), Professor Titular do Departamento de Ciências Biológicas da FOB/USP; CLÓVIS MONTEIRO
BRAMANTE, Professor Titular Aposentado do Departamento de
Dentística, Endodontia e Materiais Odontológicos da FOB/USP;
BRENDA PAULA FIGUEIREDO DE ALMEIDA GOMES, Professora
Titular do Departamento de Odontologia Restauradora, área
de Endodontia da Faculdade de Odontologia de Piracicaba –
FOP-UNICAMP; MARCIA CARNEIRO VALERA, Professora Titular
do Departamento de Odontologia Restauradora do Instituto
de Ciência e Tecnologia - Campus de São José dos Campos
– UNESP; MÔNICA SAMPAIO DO VALE, Professora Titular do
Departamento de Clínica Odontológica da Faculdade de Farmácia, Odontologia e Enfermagem da Universidade Federal do
Ceará. (Processo: 2016.1.1167.25.9).

FACULDADE DE ZOOTECNIA E
ENGENHARIA DE ALIMENTOS
COMUNICADO
O Conselho Técnico Administrativo da Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos da Universidade de São Paulo, em
sessão realizada em 06/06/2016, indicou para contratação de
01 docente por prazo determinado, como Professor Contratado
III (Professor Doutor), em jornada de 12 horas semanais, junto
ao Departamento de Medicina Veterinária (ZMV) – Edital FZEA
n° 24/2016, a Comissão Julgadora que ficou assim constituída:
Membros Titulares: Profa. Dra. Renata Gebara Sampaio Dória do
Departamento de Medicina Veterinária da FZEA/USP, Prof. Dr.
Carlos Augusto Araújo Valadão do Departamento de Clínica e
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