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UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO
EDITAL ATAc 014/2020
REFERENTE AO EDITAL ATAc 026/2019
HOMOLOGAÇÃO DO RELATÓRIO FINAL
A Congregação da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, em sua
631ª sessão ordinária, realizada em 28.08.2020 homologou o relatório final da Comissão
Julgadora que, em 14 de agosto de 2020, indicou o candidato TAKASHI HUKUSIMA (processo nº
2019.1.1087.16.9) a receber o título de Livre-Docente junto ao Departamento de Projeto da
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, conforme EDITAL ATAc
026/2019 de abertura de inscrições, publicado no D.O.E. de 31.05.2019, pág. 203. A Comissão
Julgadora esteve assim constituída: Professores Doutores: Maria Cecília Loschiavo dos Santos,
presidente da referida Comissão (FAU-USP), Clice de Toledo Sanjar Mazzilli (FAU-USP), Artur
Matuck (ECA-USP), Pelópidas Cypriano de Oliveira (UNESP) e Luise Weiss (UNICAMP).
Assistência Técnico-Acadêmica da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de
São Paulo.
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FACULDADE DE ARQUITETURA E
URBANISMO
EDITAL ATAc 014/2020
REFERENTE AO EDITAL ATAc 026/2019
HOMOLOGAÇÃO DO RELATÓRIO FINAL
A Congregação da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo
da Universidade de São Paulo, em sua 631ª sessão ordinária, realizada em 28.08.2020 homologou o relatório final da Comissão
Julgadora que, em 14 de agosto de 2020, indicou o candidato
TAKASHI HUKUSIMA (processo nº 2019.1.1087.16.9) a receber
o título de Livre-Docente junto ao Departamento de Projeto da
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São
Paulo, conforme EDITAL ATAc 026/2019 de abertura de inscrições, publicado no D.O.E. de 31.05.2019, pág. 203. A Comissão
Julgadora esteve assim constituída: Professores Doutores: Maria
Cecília Loschiavo dos Santos, presidente da referida Comissão
(FAU-USP), Clice de Toledo Sanjar Mazzilli (FAU-USP), Artur
Matuck (ECA-USP), Pelópidas Cypriano de Oliveira (UNESP)
e Luise Weiss (UNICAMP). Assistência Técnico-Acadêmica da
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São
Paulo.

FACULDADE DE EDUCAÇÃO
FACULDADE DE EDUCAÇÃO
COMUNICADO
O Diretor da Faculdade de Educação da Universidade de São
Paulo comunica que aprovou, ad referendum do Conselho Técnico
Administrativo, em 31/8/2020, as inscrições dos candidatos Cleonice
Elias da Silva, Carla Fernandes da Conceição, Luana Pagano Peres
Molina, Suzana Lopes Salgado Ribeiro, Kellen Jacobsen Follador,
Jaqueline Ferreira da Mota, Mariana de Oliveira Amorim, Barbara
Yadira Mellado Perez e Carlos Eduardo Dias Souza no Processo
Seletivo para contratação de Professor Contratado III (Professor
Doutor), por prazo determinado, em jornada de 12 horas semanais,
até 31/7/2021, para o cargo nº 1256416, concedido pela Comissão
de Claros Docentes da USP, para atuar nas disciplinas EDM0338
Metodologia do Ensino de História, EDM0345 Fundamentos Teórico-Metodológicos do Ensino de História, EDM0346 Projeto Integrado de Estágio em Docência em Ciências Humanas, EDM0417
Metodologia do Ensino de História I e EDM0418 Metodologia do
Ensino de História II, em conformidade com o edital FEUSP 30/2020.
Na mesma data, o Diretor da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo aprovou, também ad referendum do CTA,
a composição da Comissão Julgadora do referido Processo Seletivo,
como segue: Membros Titulares: Nelson Schapochnik - EDM FE USP,
Juçara Luzia Leite - UFES e Elaine Lourenço – UNIFESP. Membros
Suplentes: Dislane Zerbinatti Moraes – EDM FE USP, Paulo Eduardo
Dias de Mello - UEPG e Alexandre Pianelli Godoy - UNIFESP.
FACULDADE DE EDUCAÇÃO
COMUNICADO
O Diretor da Faculdade de Educação da Universidade de São
Paulo comunica que aprovou, ad referendum do Conselho Técnico
Administrativo, em 31/8/2020, as inscrições dos candidatos Carla
Wanessa do Amaral Caffagni, Ariadne Lopes Ecar, Luana Pagano
Peres Molina, Ione Ishii, Monica Cristina Garbin, Barbara Yadira
Mellado Perez, Thiago Borges de Aguiar, Talita Dias Miranda e Silva
e Paulo Gustavo Moreira Roman no Processo Seletivo para contratação de Professor Contratado III (Professor Doutor), por prazo
determinado, em jornada de 12 horas semanais, até 31/7/2021,
para o cargo nº 1256408, concedido pela Comissão de Claros
Docentes da USP, para atuar nas disciplinas EDM1111 Didática I,
EDM1112 Didática II e EDM0402 Didática, em conformidade com o
edital FEUSP 29/2020. Considerando que a candidata inscrita Cristina Vasconcelos da Silva não apresentou comprovação de titulação
exigida, sua inscrição foi indeferida.
Na mesma data, o Diretor da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo aprovou, também ad referendum do CTA,
a composição da Comissão Julgadora do referido Processo Seletivo,
como segue: Membros Titulares: Vivian Batista da Silva - EDM/
FEUSP, Elizabeth dos Santos Braga - EDF/FEUSP e Raquel Lazzari
- UNESP. Membros Suplentes: Rita de Cassia Gallego - EDM/FEUSP,
Valéria Arantes - EDF/FEUSP, Marieta Gouvea Penna – UNIFESP,
Adriana Bauer – EDM/FEUSP, Marilda da Silva – UNESP e Ulisses
Araújo - EACH/USP.

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO
COMUNICADO DE ENCERRAMENTO
O Superintendente do Hospital Universitário da USP comunica o encerramento do Processo Seletivo para a função de
Médico Contratado (Clínica Médica), iniciado com a publicação
do Edital HU 12-2020 de Abertura de Processo Seletivo no Diário
Oficial do Estado de São Paulo em 05/06/2020, tendo em vista
que todos os candidatos aprovados foram convocados.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
REITORIA
DIRETORIA GERAL DE RECURSOS
HUMANOS
Fica convocado(a) para contratação junto à UNICAMP, no
prazo de 5(cinco) dias úteis a contar desta publicação, o(a)
candidato(a) classificado(a) no Processo Seletivo Temporário,
Edital de Abertura 004/2019, Processo Nº15P-3480/2019, para
preenchimento da função/perfil: TECNICO ENFERMAGEM/
Técnico de enfermagem da Carreira de Profissionais de Apoio
ao Ensino, Pesquisa e Extensão - junto à Unicamp. Classif. 66º
- Nome - TÁBITA ESTER DE OLIVEIRA. Para isso, é necessário:
Dentro do prazo mencionado acima encaminhar via email
dpdadm@unicamp.br as cópias dos documentos solicitados no
site: http://www.dgrh.unicamp.br/produtos-e-servicos/ingresso/contratacao-temporaria
O não envio das cópias dos documentos no prazo estabelecido será considerado como desistência por parte do(a)
interessado(a).
Fica convocado(a) para contratação junto à UNICAMP, no
prazo de 5(cinco) dias úteis a contar desta publicação, o(a)
candidato(a) classificado(a) no Processo Seletivo Temporário,
Edital de Abertura 004/2019, Processo Nº15P-3480/2019, para
preenchimento da função/perfil: TECNICO ENFERMAGEM/
Técnico de enfermagem da Carreira de Profissionais de Apoio
ao Ensino, Pesquisa e Extensão - junto à Unicamp. Classif.
67º - Nome - TAMIRES PIRES LAPA DE SOUZA. Para isso, é
necessário:
Dentro do prazo mencionado acima encaminhar via email
dpdadm@unicamp.br as cópias dos documentos solicitados no
site: http://www.dgrh.unicamp.br/produtos-e-servicos/ingresso/contratacao-temporaria
O não envio das cópias dos documentos no prazo estabelecido será considerado como desistência por parte do(a)
interessado(a).
Fica convocado(a) para contratação junto à UNICAMP, no
prazo de 5(cinco) dias úteis a contar desta publicação, o(a)
candidato(a) classificado(a) no Processo Seletivo Temporário,
Edital de Abertura 004/2019, Processo Nº15P-3480/2019, para
preenchimento da função/perfil: TECNICO ENFERMAGEM/
Técnico de enfermagem da Carreira de Profissionais de Apoio
ao Ensino, Pesquisa e Extensão - junto à Unicamp. Classif. 68º
- Nome - LETHICIA SANTOS OLIVEIRA. Para isso, é necessário:
Dentro do prazo mencionado acima encaminhar via email
dpdadm@unicamp.br as cópias dos documentos solicitados no
site: http://www.dgrh.unicamp.br/produtos-e-servicos/ingresso/contratacao-temporaria
O não envio das cópias dos documentos no prazo estabelecido
será considerado como desistência por parte do(a) interessado(a).
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Fica convocado(a) para contratação junto à UNICAMP, no
prazo de 5(cinco) dias úteis a contar desta publicação, o(a)
candidato(a) classificado(a) no Processo Seletivo Temporário, Edital
de Abertura 004/2019, Processo Nº15P-3480/2019, para preenchimento da função/perfil: TECNICO ENFERMAGEM/Técnico de
enfermagem da Carreira de Profissionais de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão - junto à Unicamp. Classif. 69º - Nome - JANAINE
RAMONE MENDES FERREIRA. Para isso, é necessário:
Dentro do prazo mencionado acima encaminhar via email
dpdadm@unicamp.br as cópias dos documentos solicitados no
site: http://www.dgrh.unicamp.br/produtos-e-servicos/ingresso/
contratacao-temporaria
O não envio das cópias dos documentos no prazo estabelecido
será considerado como desistência por parte do(a) interessado(a).
Fica convocado(a) para contratação junto à UNICAMP, no
prazo de 5(cinco) dias úteis a contar desta publicação, o(a)
candidato(a) classificado(a) no Processo Seletivo Temporário, Edital
de Abertura 004/2019, Processo Nº15P-3480/2019, para preenchimento da função/perfil: TECNICO ENFERMAGEM/Técnico de enfermagem da Carreira de Profissionais de Apoio ao Ensino, Pesquisa
e Extensão - junto à Unicamp. Classif. 70º - Nome - THAIS PEREIRA
LIMA. Para isso, é necessário:
Dentro do prazo mencionado acima encaminhar via email
dpdadm@unicamp.br as cópias dos documentos solicitados no
site: http://www.dgrh.unicamp.br/produtos-e-servicos/ingresso/
contratacao-temporaria
O não envio das cópias dos documentos no prazo estabelecido
será considerado como desistência por parte do(a) interessado(a).
Fica convocado(a) para contratação junto à UNICAMP, no
prazo de 5(cinco) dias úteis a contar desta publicação, o(a)
candidato(a) classificado(a) no Processo Seletivo Temporário, Edital
de Abertura 004/2019, Processo Nº15P-3480/2019, para preenchimento da função/perfil: TECNICO ENFERMAGEM/Técnico de enfermagem da Carreira de Profissionais de Apoio ao Ensino, Pesquisa e
Extensão - junto à Unicamp. Classif. 71º - Nome - PALOMA NAYRA
DE OLIVEIRA. Para isso, é necessário:
Dentro do prazo mencionado acima encaminhar via email
dpdadm@unicamp.br as cópias dos documentos solicitados no
site: http://www.dgrh.unicamp.br/produtos-e-servicos/ingresso/
contratacao-temporaria
O não envio das cópias dos documentos no prazo estabelecido
será considerado como desistência por parte do(a) interessado(a).
Fica convocado(a) para contratação junto à UNICAMP, no
prazo de 5(cinco) dias úteis a contar desta publicação, o(a)
candidato(a) classificado(a) no Processo Seletivo Temporário, Edital
de Abertura 004/2019, Processo Nº15P-3480/2019, para preenchimento da função/perfil: TECNICO ENFERMAGEM/Técnico de
enfermagem da Carreira de Profissionais de Apoio ao Ensino,
Pesquisa e Extensão - junto à Unicamp. Classif. 72º - Nome - JORGE
ALEXANDRE BARBOSA. Para isso, é necessário:
Dentro do prazo mencionado acima encaminhar via email
dpdadm@unicamp.br as cópias dos documentos solicitados no
site: http://www.dgrh.unicamp.br/produtos-e-servicos/ingresso/
contratacao-temporaria
O não envio das cópias dos documentos no prazo estabelecido
será considerado como desistência por parte do(a) interessado(a).
Fica convocado(a) para contratação junto à UNICAMP, no
prazo de 5(cinco) dias úteis a contar desta publicação, o(a)
candidato(a) classificado(a) no Processo Seletivo Temporário, Edital
de Abertura 004/2019, Processo Nº15P-3480/2019, para preenchimento da função/perfil: TECNICO ENFERMAGEM/Técnico de enfermagem da Carreira de Profissionais de Apoio ao Ensino, Pesquisa
e Extensão - junto à Unicamp. Classif. 73º - Nome - ROSEMEIRE
BERGAMIN MATSU MORI. Para isso, é necessário:
Dentro do prazo mencionado acima encaminhar via email
dpdadm@unicamp.br as cópias dos documentos solicitados no
site: http://www.dgrh.unicamp.br/produtos-e-servicos/ingresso/
contratacao-temporaria
O não envio das cópias dos documentos no prazo estabelecido
será considerado como desistência por parte do(a) interessado(a).
Fica convocado(a) para contratação junto à UNICAMP, no
prazo de 5(cinco) dias úteis a contar desta publicação, o(a)
candidato(a) classificado(a) no Processo Seletivo Temporário, Edital
de Abertura 004/2019, Processo Nº15P-3480/2019, para preenchimento da função/perfil: TECNICO ENFERMAGEM/Técnico de
enfermagem da Carreira de Profissionais de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão - junto à Unicamp. Classif. 74º - Nome - CLAUDIA
FABIANA DAMASCENO. Para isso, é necessário:
Dentro do prazo mencionado acima encaminhar via email
dpdadm@unicamp.br as cópias dos documentos solicitados no
site: http://www.dgrh.unicamp.br/produtos-e-servicos/ingresso/
contratacao-temporaria
O não envio das cópias dos documentos no prazo estabelecido
será considerado como desistência por parte do(a) interessado(a).
Fica convocado(a) para contratação junto à UNICAMP, no
prazo de 5(cinco) dias úteis a contar desta publicação, o(a)
candidato(a) classificado(a) no Processo Seletivo Temporário, Edital
de Abertura 004/2019, Processo Nº15P-3480/2019, para preenchimento da função/perfil: TECNICO ENFERMAGEM/Técnico de enfermagem da Carreira de Profissionais de Apoio ao Ensino, Pesquisa e
Extensão - junto à Unicamp. Classif. 75º - Nome - PATRICIA ALVES
DE ANDRADE. Para isso, é necessário:
Dentro do prazo mencionado acima encaminhar via email
dpdadm@unicamp.br as cópias dos documentos solicitados no
site: http://www.dgrh.unicamp.br/produtos-e-servicos/ingresso/
contratacao-temporaria
O não envio das cópias dos documentos no prazo estabelecido
será considerado como desistência por parte do(a) interessado(a).
Fica convocado(a) para contratação junto à UNICAMP, no
prazo de 5(cinco) dias úteis a contar desta publicação, o(a)
candidato(a) classificado(a) no Processo Seletivo Temporário, Edital
de Abertura 004/2019, Processo Nº15P-3480/2019, para preenchimento da função/perfil: TECNICO ENFERMAGEM/Técnico de enfermagem da Carreira de Profissionais de Apoio ao Ensino, Pesquisa e
Extensão - junto à Unicamp. Classif. 76º - Nome - ANA RITA HEIRAS.
Para isso, é necessário:
Dentro do prazo mencionado acima encaminhar via email
dpdadm@unicamp.br as cópias dos documentos solicitados no
site: http://www.dgrh.unicamp.br/produtos-e-servicos/ingresso/
contratacao-temporaria
O não envio das cópias dos documentos no prazo estabelecido
será considerado como desistência por parte do(a) interessado(a).
Fica convocado(a) para contratação junto à UNICAMP, no
prazo de 5(cinco) dias úteis a contar desta publicação, o(a)
candidato(a) classificado(a) no Processo Seletivo Temporário, Edital
de Abertura 004/2019, Processo Nº15P-3480/2019, para preenchimento da função/perfil: TECNICO ENFERMAGEM/Técnico de enfermagem da Carreira de Profissionais de Apoio ao Ensino, Pesquisa e
Extensão - junto à Unicamp. Classif. 77º - Nome - ANDREA REGINA
PASTORELLI. Para isso, é necessário:
Dentro do prazo mencionado acima encaminhar via email
dpdadm@unicamp.br as cópias dos documentos solicitados no
site: http://www.dgrh.unicamp.br/produtos-e-servicos/ingresso/
contratacao-temporaria
O não envio das cópias dos documentos no prazo estabelecido
será considerado como desistência por parte do(a) interessado(a).
DIVISÃO DE GESTÃO DE PESSOAL
A Diretoria Geral de Recursos Humanos, através da Divisão de
Gestão de Pessoal, torna pública a desistência de ÉVELYN ALVES,
inscrito (a) sob nº 195, aprovado em 64º lugar, no Processo Seletivo
Temporário para a função de TECNICO ENFERMAGEM / Técnico
de enfermagem da Carreira de Profissionais de Apoio ao Ensino,
Pesquisa e Extensão do Edital de Abertura 004/2019, Processo nº
15P-3480/2019 junto à UNICAMP, tendo em vista sua desistência.

UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA
UNIDADES UNIVERSITÁRIAS
CAMPUS DE BOTUCATU
Faculdade de Ciências Agronômicas
EDITAL 25/2020-STDARH-FCA
DIVULGAÇÃO DA COMISSÃO EXAMINADORA
O Diretor da Faculdade de Ciências Agronômicas da Unesp Câmpus de Botucatu, DIVULGA a composição da Comissão Examinadora do concurso público de Provas e Títulos para a contratação de 1
Professor Substituto, por prazo determinado, em caráter emergencial,
para atender excepcional interesse público, no período relativo ao
2º semestre letivo de 2020, em 12 horas semanais de trabalho,
sob o regime jurídico da CLT e legislação complementar, na área de
Recursos Florestais e Engenharia Florestal, subárea de conhecimento
Silvicultura (Proteção Vegetal) e na área de Agronomia, subárea de
conhecimento Fitossanidade (Microbiologia Agrícola), e no conjunto
de disciplinas: Microbiologia; Microbiologia Geral, junto ao Departamento de Proteção Vegetal da Faculdade de Ciências Agronômicas
do Câmpus de Botucatu, referente ao Edital 21/2020-STDARH-FCA.
COMISSÃO EXAMINADORA
Membros Titulares:
Professor Titular Eduardo Bagagli
Professor Associado Edson Luiz Lopes Baldin
Professora Associada Regiane Cristina Oliveira de Freitas Bueno
Membros Suplentes:
Professor Titular Antonio Carlos Maringoni
Professora Associada Renate Krause Sakate
Professora Associada Sandra de Moraes Gimenes Bosco
No prazo de até 2 dias úteis após a divulgação da Comissão
Examinadora (não computado o dia da publicação) poderá ser
apresentada, ao Diretor da Unidade, impugnação ao nome de um ou
mais membros, titulares ou suplentes, exclusivamente para apontar,
de forma fundamentada, a existência de causa de impedimento.
(Processo nº 472/2020-FCA-CB)

Faculdade de Medicina
EDITAL Nº 211/2020-FM
Acham-se abertas, nos termos do Despacho nº 176/2020RUNESP de 27/08/2020, publicado em 28/08/2020 e com base
na Resolução UNESP nº 58/2018 e alterações posteriores e
Portaria UNESP nº 404/2018, as inscrições do concurso público
de Provas e Títulos para contratação de 01 PROFESSOR SUBSTITUTO, por prazo determinado, em caráter emergencial, para
atender excepcional interesse público, no período relativo ao
2º semestre letivo de 2020, em 12 horas semanais de trabalho,
sob o regime jurídico da CLT e legislação complementar, na área
Enfermagem, sub-área de conhecimento Enfermagem Médico
Cirúrgico e na disciplina/conjunto de disciplinas: Saúde do Adulto Clínico e Cirúrgico, junto ao Departamento de Enfermagem da
Faculdade de Medicina do Câmpus de Botucatu.
O contratado deverá exercer as atividades de docência em
cursos de graduação nos períodos diurno e/ou noturno, dependendo das necessidades do Departamento.
1. REMUNERAÇÃO
1.1. O salário de Professor Substituto é de R$ 1.331,82, correspondente à referência MS-2, em 12 horas semanais, acrescido
de benefícios regulamentados internamente.
OBS: Caso o candidato tenha título superior ao exigido, o
salário será correspondente à titulação.
Por tratar-se de contratação em caráter emergencial e
temporária, ainda que o candidato venha a obter titulação
acadêmica superior após a assinatura do contrato, esta não será
considerada para fins de aumento salarial.
2. INSCRIÇÕES
2.1. As inscrições serão recebidas no período de 02/09/2020
a 22/09/2020 no seguinte endereço eletrônico https://inscricoes.
unesp.br/. O candidato deverá preencher o formulário eletrônico,
realizar o pagamento, por transferência bancária ou depósito
identificado (ver item 4.1.4.), da taxa prevista no presente edital
e enviar o comprovante para o e-mail rh.fmb@unesp.br.
2.2. O candidato que tiver interesse na redução da taxa
de inscrição deverá se inscrever nos 02 (dois) primeiros dias do
período de inscrição, satisfeitas as exigências do item 5.
3. CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO
3.1. Poderão inscrever-se graduados em Enfermagem, portadores do título de mestre. A qualificação necessária à inscrição
para o concurso será demonstrada por estudos, em nível de
graduação, na área, subárea do conhecimento à qual se integra
a disciplina ou conjunto de disciplinas objeto do concurso.
3.1.1. Os diplomas de graduação com validade nacional
ou os obtidos no exterior serão aceitos para fins de inscrição;
3.1.1.1. Os diplomas de graduação obtidos no exterior
deverão estar revalidados por Universidades Públicas, atendendo os termos do artigo 48 da Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional – LDB nº 9.394/1996;
3.1.2. Os diplomas de Mestrado e de Doutorado serão
aceitos, quando obtidos em cursos de pós-graduação recomendados pela CAPES e autorizados pelo Conselho Nacional de
Educação (CNE);
3.1.3. Os diplomas de Mestrado e de Doutorado obtidos no
exterior serão aceitos, desde que estejam reconhecidos e registrados por universidades que possuam cursos de pós-graduação
recomendados pela CAPES e autorizados pelo Conselho Nacional de Educação (CNE).
3.2. Outras exigências quanto à formação e a experiência:
graduação em Enfermagem, com título de mestre.
3.3. O candidato estrangeiro poderá inscrever-se no concurso público com passaporte, entretanto, por ocasião da
contratação deverá comprovar, ser portador de visto permanente
ou a cédula de identidade com visto temporário com prazo de
validade compatível. Caso ainda não possua, deverá apresentar
no prazo de 30 (trinta) dias, cópia simples do protocolo do
pedido de visto temporário.
4. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A INSCRIÇÃO
4.1 Para a confirmação da inscrição o candidato deverá
apresentar os seguintes documentos descritos nos itens 4.1.1
a 4.1.5, em formato PDF (Portable Document Format), via
endereço eletrônico: rh.fmb@unesp.br, até o último dia do prazo
para inscrição:
4.1.1 formulário de inscrição devidamente preenchido
(obtido no item 2.1) e assinado, indicando nome completo,
número da cédula de identidade, data de nascimento, filiação,
naturalidade, estado civil, residência, profissão e endereço
eletrônico, instruindo-o com os seguintes documentos, cópias
simples frente e verso:
4.1.2. cédula de identidade ou carteira nacional de habilitação e no caso de candidato estrangeiro: cédula de identidade de
estrangeiro com visto temporário e na falta desta, o passaporte;
4.1.3. comprovante de graduação em curso superior, bem
como de ser portador do título de Mestre ou portadores de
certificado de especialização em nível de pós-graduação na área
da disciplina que pretendem lecionar ou cópia da ata de defesa
da tese, condicionada a apresentação do título homologado, na
ocasião da contratação. (quando for o caso).
4.1.4. comprovante de recolhimento da taxa de inscrição,
no valor de R$ 102,00 (cento e dois reais), recolhida no Banco
do Brasil, agência 5556-5 – C/C 130185-3 – UNESP/Faculdade
de Medicina/Conta Concursos, CNPJ: 48.031.918/0019-53, por
transferência bancária ou depósito identificado encaminhado
via endereço eletrônico: rh.fmb@unesp.br juntamente com a
ficha de inscrição).
4.1.5. Curriculum Lattes documentado das atividades realizadas, devidamente documentada (inclusive com o histórico
escolar - graduação e pós-graduação do candidato) no qual
sejam indicados os trabalhos publicados e todas as demais informações que permitam cabal avaliação do mérito do candidato.
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4.2. O corpo do e-mail deverá ser identificado conforme
modelo abaixo:
Concurso Público para contratação de Professor Substituto
na disciplina/conjunto de disciplinas
Saúde do Adulto Clínico e Cirúrgico
Departamento de Enfermagem
Edital nº 211/2020-FM
Nome: ______________
RG/Número de Inscrição: _________________
E-mail do candidato:
4.3. A não entrega dos documentos listados, dentro do
prazo previsto no item 4.1, implicará no indeferimento da
inscrição.
5. REDUÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO – LEI 12.782/2007
5.1. A redução do valor da taxa de inscrição, correspondente
a 50% (cinqüenta por cento), será concedida aos candidatos
interessados que atendam, CUMULATIVAMENTE, os seguintes
requisitos:
I - sejam estudantes, assim considerados os que se encontrem regularmente matriculados em curso superior, em nível de
graduação ou pós-graduação.
II - percebam remuneração, mensal, inferior a 02 (dois)
salários mínimos, ou estejam desempregados.
5.2. A concessão da redução ficará condicionada à apresentação, pelo candidato, no ato da inscrição:
I - quanto à comprovação da condição de estudante, de um
dos seguintes documentos:
a) certidão ou declaração, expedida por instituição de ensino pública ou privada;
b) carteira de identidade estudantil ou documento similar,
expedido por instituição de ensino pública ou privada, ou por
entidade de representação discente;
II - quanto às circunstâncias previstas no inciso II do item
5.1. deste Edital:
a) comprovante de renda, ou de declaração, por escrito, da
condição de desempregado.
OBS: O candidato deverá apresentar os documentos originais, bem como as respectivas cópias para conferência e entrega
das mesmas, para posterior análise. As cópias apresentadas não
serão devolvidas.
5.3. O candidato que tiver interesse na redução da taxa de
inscrição, deverá se inscrever nos 02 (dois) primeiros dias do
período de inscrição.
5.4. Os documentos comprobatórios deverão ser encaminhados ao endereço eletrônico: rh.fmb@unesp.br da Seção
Técnica de Desenvolvimento e Administração de Recursos
Humanos - STDARH.
5.5. O deferimento ou indeferimento das solicitações de
redução de taxa de inscrição será disponibilizado no local das
inscrições no dia 08/09/2020, a partir das 10 horas e, no caso de
indeferimento, o prazo para interposição de recurso será de 03
(três) dias contando a data de divulgação.
6. DEFERIMENTO E INDEFERIMENTO DE INSCRIÇÕES
6.1. Findo o prazo previsto no item 2.1, a Comissão Examinadora, em 48 (quarenta e oito) horas depois de publicado no
Diário Oficial do Estado-DOE e divulgado o site da Unidade o ato
formal de sua constituição, decidirá acerca das inscrições efetuadas, divulgando o ato decisório no endereço eletrônico indicado
no edital, com esclarecimentos acerca dos recursos regimentais
cabíveis para a hipótese de indeferimento.
6.1.1. Será publicada, no Diário Oficial do Estado - DOE,
Poder Executivo - Seção I, a relação dos candidatos que tiveram
suas inscrições indeferidas por não se enquadrarem nas exigências estabelecidas no presente edital.
6.1.2. O candidato poderá requerer no seguinte endereço
eletrônico: rh.fmb@unesp.br, no prazo de 03 (três) dias úteis,
contados da data da publicação a que se refere o item anterior,
reconsideração quanto ao indeferimento de sua inscrição, que
será apreciada pela Congregação da Unidade Universitária,
no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir do
prazo final de recurso.
7. COMISSÃO EXAMINADORA
7.1. As provas serão avaliadas por Comissão Examinadora
especialmente criada para o certame.
7.2. A Comissão Examinadora será indicada pelo Conselho
do Departamento de Ensino ou Coordenação de Curso, e constituída por ato formal da Congregação da Unidade Universitária,
depois de encerradas as inscrições.
7.3. A Comissão será integrada por 6 (seis) docentes (3
membros titulares e 3 suplentes) da área ou disciplina objeto
do concurso e com titulação igual ou superior àquela exigida
dos candidatos.
7.4. A composição da Comissão Examinadora será divulgada no endereço eletrônico da universidade, paralelamente ao
hiperlink de acesso ao edital do concurso, com antecedência
mínima de 10 (dez) dias da realização da primeira prova.
7.5. No prazo de até 2 (dois) dias úteis após a divulgação
da Comissão Examinadora (não computado o dia da publicação)
poderá ser apresentada, ao Diretor da Unidade, impugnação ao
nome de um ou mais membros, titulares ou suplentes, exclusivamente para apontar, de forma fundamentada, a existência de
causa de impedimento.
7.6. Terá legitimidade para apresentar a impugnação:
a) qualquer candidato com inscrição deferida;
b) membro da Congregação da Unidade Universitária;
c) membro da própria Comissão.
7.6.1. A impugnação será julgada pelo Diretor da Unidade,
no prazo de até 2 (dois) dias, em decisão fundamentada.
7.6.2. Se acolhida a impugnação, competirá ao Diretor
da Unidade, de imediato, substituir o membro da Comissão
Examinadora, respeitadas as mesmas exigências da formação
original e renovada a possibilidade de impugnação a partir da
publicação do ato.
7.6.3. Ainda que não haja impugnação formal, o Diretor da
Unidade poderá determinar ex officio, de forma fundamentada,
a substituição de membro da Comissão caso tenha conhecimento de causa de impedimento não declarada (verdade sabida).
Com a nova publicação, observar-se-á o disposto nos itens
anteriores desta cláusula.
7.7. Será considerada definitiva a Comissão Examinadora:
a) quando não tenha sido apresentada qualquer impugnação, com ou sem substituição ex officio;
b) se a impugnação apresentada não for acolhida;
c) se acolhida a impugnação, for definitivamente superada
a falha.
7.8. A impugnação da Comissão Examinadora deverá ser
realizada através do endereço eletrônico: rh.fmb@unesp.br,
dentro do prazo previsto no item 7.5.
8. PROVAS, AVALIAÇÃO E JULGAMENTO
8.1. O concurso de provas e títulos constará de duas fases:
I - Prova didática: de caráter classificatório e peso 1,
constará de aula teórica em nível de graduação, com duração
de, no mínimo, 40 minutos e, no máximo, 60 minutos, sobre
tema a ser sorteado de uma lista de pontos elaborada pela
Comissão Examinadora a partir do programa do concurso, com
24 horas de antecedência. A prova será realizada no serviço de
comunicação por vídeo Google Meet, cabendo ao candidato se
conectar no horário agendado ao link de conexão enviado pela
Comissão Avaliadora
II - Prova de Títulos (análise de Curriculum Lattes documentado): de caráter classificatório e peso 2, consiste na análise do
Curriculum Lattes em que serão analisadas as atividades de formação, didáticas e científicas, com maior relevância para as atividades relacionadas com o conjunto de disciplinas do concurso.
8.2. As provas só terão início depois de publicadas a
decisões de recursos eventualmente interpostos contra o indeferimento das inscrições.
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