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3.2. O candidato estrangeiro poderá inscrever-se no con-
curso público com passaporte, entretanto, por ocasião da 
contratação deverá apresentar 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.

3.3. Não registrar antecedentes criminais.
3.4. Estar com o CPF regularizado.
4. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSCRIÇÃO.
4.1. O candidato deverá apresentar requerimento dirigido 

ao Diretor da Unidade indicando nome completo, número da 
cédula de identidade, data de nascimento, filiação, naturali-
dade, estado civil, residência, profissão e endereço eletrônico 
instruindo-o com os seguintes documentos, cópias simples 
frente e verso:

4.1.1. cédula de identidade e no caso de candidato estran-
geiro: cédula de identidade de estrangeiro com visto temporário 
e na falta desta, o passaporte;

4.1.2. comprovante de estar em dia com as obrigações 
militares, quando do sexo masculino;

4.1.3. comprovante de estar quite com a Justiça Eleitoral;
4.1.4. comprovante de graduação em curso de nível supe-

rior em Farmácia, Farmácia-Bioquímica, Ciências Biomédicas, 
Ciências Biológicas, Engenharia Biotecnológica ou Medicina, 
com especialização ou aprimoramento profissional em Análises 
Clínicas ou Biotecnologia, bem como comprovante de ser porta-
dor do título mínimo de Mestre em Ciências Farmacêuticas ou 
equivalente, ou cópia da ata de defesa da tese, condicionada a 
apresentação do título homologado, na ocasião da contratação.

4.2. Os candidatos deverão apresentar comprovante de 
recolhimento da taxa de inscrição, no valor de R$ 95,50 
(Noventa e cinco reais e cinqüenta centavos), efetuado na Seção 
Técnica de Finanças.

4.3. Curriculum Lattes documentado das atividades rea-
lizadas, em 04 (quatro) vias, sendo uma delas devidamente 
documentada (inclusive com o histórico escolar - graduação e 
pós-graduação do candidato) no qual sejam indicados os tra-
balhos publicados e todas as demais informações que permitam 
cabal avaliação do mérito do candidato.

4.4. No caso de inscrição por procuração devem ser apre-
sentados os documentos de mandato, de identidade do procura-
dor e cópia simples daqueles relacionados nos itens 4.1. ao 4.3.

4.5. O candidato estrangeiro fica dispensado das exigências 
contidas nos subitens 4.1.2 e 4.1.3.

Obs: O modelo de requerimento a ser preenchido e assi-
nado pelo candidato para fins de inscrição estará disponível no 
endereço eletrônico http://www2.fcfar.unesp.br/#!/editais-de-
-concursos/docentes/

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 encon-
trem 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 apresen-
tação, 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 ensi-
no 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 origi-
nais 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 no primeiro dia do período 
de inscrição.

5.4. O recebimento dos documentos comprobatórios será 
procedido pela Seção Técnica de Comunicações da Unidade, 
após verificação da autenticidade da documentação apresen-
tada, serão encaminhados à Seção Técnica de Desenvolvimento 
e Administração de Recursos Humanos - STDARH para análise.

5.5. O deferimento ou indeferimento das solicitações de 
redução de taxa de inscrição será disponibilizado no local das 
inscrições no dia 13/07/2018, a partir da 09 horas e, no caso de 
indeferimento, o prazo para interposição de recurso será de 01 
(um) dia contando a data de divulgação.

6. DEFERIMENTO E INDEFERIMENTO DE INSCRIÇÕES:
6.1. 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.

6.2. O candidato poderá requerer, no prazo de 02 (dois) dias 
úteis, contados da data da publicação a que se refere o item 
anterior, reconsideração quanto ao indeferimento de sua inscri-
ção, que será apreciada pela Congregação no prazo máximo de 
05 (cinco) dias úteis, contados a partir do prazo final de recurso.

7. PROVAS E DOS TÍTULOS:
7.1. - O concurso para Professor Substituto constará de:
7.1.1. - Análise Curricular
7.1.2. - Prova Didática
7.2. - O Programa do concurso está relacionado no final 

deste Edital;
7.3. - O candidato deverá comparecer no dia 08/08/2018 

às 08h na Sala de Reuniões do Prédio da Administração desta 
Faculdade, localizado na Rodovia Araraquara-Jaú, Km 01. O não 
comparecimento do candidato no dia, horário e local determina-
do será considerado desistência.

A realização da prova didática será estabelecida no primeiro 
dia do concurso e o candidato tomará ciência do dia, horário e 
local nesta ocasião.

8. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
8.1. A Análise Curricular consistirá na análise da Qualifica-

ção, da Experiência Profissional e da Produção Científica, com 
maior relevância para as atividades relacionadas com a área de 
Biotecnologia Diagnóstica. Serão adotados os seguintes critérios 
de avaliação e pontuação:

1) - Formação/Qualificação [Nota Máxima = 4,5 (quatro 
e meio)]

a) - Formação/Qualificação/Habilitação em Análises Clínicas 
ou Biotecnologia [Nota Máxima = 3,25 (três e vinte e cinco)]

b) - Participação em projetos de extensão universitária 
[Nota Máxima = 1,25 (um e vinte e cinco)]

2) - Experiência Profissional [Nota Máxima = 4,5 (quatro 
e meio)]

a) - Experiência profissional em Análises Clínicas com ênfa-
se em Biotecnologia Diagnóstica [Nota máxima = 2,25 (dois e 
vinte e cinco)]

b) - Participação didática em aulas teóricas/práticas em 
Análises Clínicas, com ênfase em Biotecnologia Diagnóstica 
envolvendo diagnóstico molecular e sorologia [Nota Máxima = 
2,25 (dois e vinte e cinco)]

3) - Produção científica [Nota Máxima = 1,0 (um)]
a) - Produção científica [Nota Máxima = 1,0 (um)]
8.2. Prova Didática: Consistirá de aula teórica em nível de 

graduação, com duração de no mínimo 40 minutos e no máximo 
de 60 minutos, cujo ponto será sorteado, pelos candidatos, com 
24 horas de antecedência, de uma lista de pontos organizada 

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

 UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA

 REITORIA

 DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO
 DIVISÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 22/2018- DTAD/PROPEG
O Diretor Técnico Administrativo da Reitoria da UNESP, 

CONVOCA (conforme Despacho nº 104/2018-PROPEG) o can-
didato abaixo relacionado habilitado no Concurso Público para 
provimento, mediante CONTRATAÇÃO do emprego público 
abaixo discriminado lotado no Campus Experimental de São 
João da Boa Vista, em jornada de 40 (quarenta) horas sema-
nais, sob regime jurídico da CLT e Legislação Complementar, a 
comparecer no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da data da 
publicação deste Edital, à Rua Quirino de Andrade, nº 215 – 1º 
andar – São Paulo – SP, para anuência à contratação e apre-
sentação de cópias e originais dos documentos comprobatórios 
das condições exigidas nos itens 4.1.1 a 4.1.4 do Capítulo 4 
do Edital de Abertura de Inscrições nº 09/2018-DA/PROPEG, 
acrescidos de cópias de: certidão de nascimento ou casamento, 
CPF, comprovante de inscrição no PIS/PASEP (Caixa Econômica 
Federal), cédula de identidade, título de eleitor e comprovante de 
estar em dia com as obrigações eleitorais, escolaridade exigida 
no Edital, carteira profissional e 3 fotos 3x4, comprovante de 
situação cadastral na Receita Federal, Atestado de Antecedentes 
Criminais e comprovante de residência atualizado.

O não comparecimento do candidato dentro do prazo acima 
estabelecido, bem como, a recusa à contratação ou se consulta-
do e contratado deixar de entrar em exercício, terão exaurido os 
direitos decorrentes da habilitação no Concurso Público.

Emprego Público – Professor Assistente Doutor
NOME - DOCUMENTO - CLASSIFICAÇÃO
CRYSTOPHER CARDOSO DE BRITO – 4834797 – 1º
 DIVISÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 21/2018- DTAD/PROPEG
O Diretor Técnico Administrativo da Reitoria da UNESP, 

CONVOCA (conforme Despacho nº 104/2018-PROPEG) o can-
didato abaixo relacionado habilitado no Concurso Público para 
provimento, mediante CONTRATAÇÃO do emprego público 
abaixo discriminado lotado no Campus Experimental de São 
João da Boa Vista, em jornada de 40 (quarenta) horas sema-
nais, sob regime jurídico da CLT e Legislação Complementar, a 
comparecer no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da data da 
publicação deste Edital, à Rua Quirino de Andrade, nº 215 – 1º 
andar – São Paulo – SP, para anuência à contratação e apre-
sentação de cópias e originais dos documentos comprobatórios 
das condições exigidas nos itens 4.1.1 a 4.1.4 do Capítulo 4 
do Edital de Abertura de Inscrições nº 08/2018-DA/PROPEG, 
acrescidos de cópias de: certidão de nascimento ou casamento, 
CPF, comprovante de inscrição no PIS/PASEP (Caixa Econômica 
Federal), cédula de identidade, título de eleitor e comprovante de 
estar em dia com as obrigações eleitorais, escolaridade exigida 
no Edital, carteira profissional e 3 fotos 3x4, comprovante de 
situação cadastral na Receita Federal, Atestado de Antecedentes 
Criminais e comprovante de residência atualizado.

O não comparecimento do candidato dentro do prazo acima 
estabelecido, bem como, a recusa à contratação ou se consulta-
do e contratado deixar de entrar em exercício, terão exaurido os 
direitos decorrentes da habilitação no Concurso Público.

Emprego Público – Professor Assistente Doutor
NOME - DOCUMENTO - CLASSIFICAÇÃO
MURILO SARTORATO – 43.465.926-5 – 1º

 UNIDADES UNIVERSITÁRIAS

 CAMPUS DE ARARAQUARA
 Faculdade de Ciências Farmacêuticas
 CAMPUS DE ARARAQUARA
FACULDADE DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS
EDITAL 23/2018–DTAd-FCF/CAr.
Acham-se abertas, nos termos do Despacho 55/2018 – 

RUNESP, de 27/06/2018, publicado no DOE de 28/06/2018, 
e com base na Resolução UNESP nº 29/2015, alterada pela 
Resolução UNESP nº 81/2017, as inscrições ao concurso público 
de Provas e Títulos para contratação, de 01 (um) Professor 
Substituto, por prazo determinado, em caráter emergencial, para 
atender excepcional interesse público, no período relativo ao 2º 
semestre letivo de 2018, pelo prazo máximo de 05 meses, em 12 
horas semanais de trabalho sob o regime jurídico da CLT e Legis-
lação Complementar, na disciplina “Biotecnologia Diagnóstica” 
do Departamento de Análises Clínicas da Faculdade de Ciências 
Farmacêuticas do Campus de Araraquara.

O contratado deverá exercer as atividades de docência em 
cursos de graduação nos períodos diurno e/ou noturno, depen-
dendo das necessidades do Departamento de Ensino.

1. REMUNERAÇÃO
1.1. O salário de Professor Substituto é de R$ 1.303,16 

(Hum mil, trezentos e três reais e dezesseis centavos), correspon-
dente à referência MS-2, em 12 horas semanais.

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, em dias úteis, no período 

de 12 a 16/07/2018, no horário das 8h às 11h30 e das 14h 
às 16h30, na Seção Técnica de Comunicações do Prédio da 
Administração da Faculdade de Ciências Farmacêuticas, sito à 
Rodovia Araraquara-Jaú, km 1, Araraquara-SP.

2.2. O candidato que tiver interesse na redução da taxa 
de inscrição deverá se inscrever no primeiro dia do período de 
inscrição (12/07/2018), satisfeitas as exigências do item 5.

2.3. Não serão recebidas inscrições por via postal ou 
internet.

3. CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO:
3.1. Poderão inscrever-se graduados em curso de nível supe-

rior em Farmácia, Farmácia-Bioquímica, Ciências Biomédicas, 
Ciências Biológicas, Engenharia Biotecnológica ou Medicina, 
com especialização ou aprimoramento profissional em Análises 
Clínicas ou Biotecnologia, que tenham, no mínimo, títuto de 
Mestre em Ciências Farmacêuticas ou equivalente . A qualifi-
cação necessária à inscrição para o concurso será demonstrada 
por documentos comprobatórios que atestem as qualificações 
supracitadas na área do conhecimento à qual se integra a disci-
plina 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, aten-
dendo 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 recomen-
dados 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 regis-
trados por universidades que possuam cursos de pós-graduação 
recomendados pela CAPES e autorizados pelo Conselho Nacio-
nal de Educação (CNE).

de Melo (UFPE, Titular), Adriana Schor (IRI/USP, Livre-Docente) e 
Sérgio Naruhiko Sakurai (FEA-RP/USP, Livre-Docente). Suplentes: 
Profs. Drs. Álvaro de Vita (DCP-FFLCH/USP, Titular, Presidente 3), 
Maria Hermínia Brandão Tavares de Almeida (DCP-FFLCH/USP, 
Titular, aposentada), Marislei Nishijima (IRI/USP, Livre-Docente) 
e Fabiana Fontes Rocha (FEA/USP, Titular). Ficam convocados 
pelo presente comunicado, o candidato, a comissão julgadora 
e os suplentes, caso algum membro titular fique impedido de 
comparecer, no dia e horário indicados acima.

 INSTITUTO DE FÍSICA
 INSTITUTO DE FÍSICA
COMUNICADO IF-18/2018
A Congregação do Instituto de Física da Universidade de 

São Paulo em sua 542ª Sessão Ordinária realizada nesta data, 
aprovou a inscrição do Prof. Dr. Enrico Bertuzzo no Concurso 
Público de Títulos e Provas visando a obtenção do Título de 
Livre Docente, ref. MS-5.1, em RDIDP, junto ao Departamento 
de Física Matemática (1º período), Edital IF-05/18. Na mesma 
sessão, a Congregação indicou a Comissão Julgadora que 
ficou assim constituída: Membros Titulares - Prof. Dr. Luís Raul 
Weber Abramo (FMA/IFUSP) – professor associado, Prof. Dr. 
Orlando Luis Goulart Peres (UNICAMP) – professor associado, 
Prof. Dr. Rogerio Rosenfeld (IFT/UNESP) – professor adjunto, 
Prof. Dr. Eduardo Ponton Bayona (IFT/UNESP) – pesquisador I 
e Prof. Dr. Sergio Ferraz Novaes (IFT/UNESP) – professor titular. 
Membros Suplentes - Prof. Dr. Paulo Teotônio Sobrinho (FMA/
IFUSP) – professor associado, Prof. Dr. Hiroshi Nunokawa (PUC/
RJ) – professor associado, Prof. Dr. Eduardo de Moraes Gregores 
(UFABC) – professor associado, Prof. Dr. Fernando Tadeu Caldeira 
Brandt (FEP/IFUSP) – professor associado e Profa. Dra. Sandra 
dos Santos Padula (IFT/UNESP) – pesquisador II. Além disso, 
indicou o Prof. Dr. Luís Raul Weber Abramo como Presidente da 
Comissão Julgadora, nos termos do art. 2º da Resolução USP 
7194, de 27/04/16. Ficam pelo presente aviso convocados os 
membros da Comissão Julgadora e o candidato inscrito.

 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

 REITORIA

 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 Aber-
tura 9/2016, para preenchimento da função especificada: PAEPE 
- Profissional de Apoio Tecnico de Serviços - junto à Unicamp. 
Classif. - Nome 2º - JOYCE CATARINA GREGO.

O(a) candidato(a) deverá comparecer impreterivelmente 
dia 17 de Julho de 2018 às 09:00 horas, na Divisão de Plane-
jamento e Desenvolvimento, Prédio III da Reitoria - Campus da 
Unicamp, Cidade Universitária, Zeferino Vaz, em Barão Geraldo 
- Campinas - SP, para tratar de assunto referente à admissão e 
apresentar a lista de documentos disponível no site: http://www.
dgrh.unicamp.br/produtos-e-servicos/contratacao, bem como os 
documentos solicitados no item 8.2 do edital de abertura.

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

Fica convocado(a) para comparecer na UNICAMP o(a) 
candidato(a) classificado(a) no Concurso Público, Edital de Aber-
tura 9/2016, para preenchimento da função especificada: PAEPE 
- Profissional de Apoio Tecnico de Serviços - junto à Unicamp. 
Classif. - Nome 3º - FABIO LUIZ DA SILVA.

O(a) candidato(a) deverá comparecer impreterivelmente 
dia 17 de Julho de 2018 às 09:00 horas, na Divisão de Plane-
jamento e Desenvolvimento, Prédio III da Reitoria - Campus da 
Unicamp, Cidade Universitária, Zeferino Vaz, em Barão Geraldo 
- Campinas - SP, para tratar de assunto referente à admissão e 
apresentar a lista de documentos disponível no site: http://www.
dgrh.unicamp.br/produtos-e-servicos/contratacao, bem como os 
documentos solicitados no item 8.2 do edital de abertura.

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

Fica convocado(a) para comparecer na UNICAMP o(a) 
candidato(a) classificado(a) no Concurso Público, Edital de Aber-
tura 9/2016, para preenchimento da função especificada: PAEPE 
- Profissional de Apoio Tecnico de Serviços - junto à Unicamp. 
Classif. - Nome 4º - ISABELA STRAZZACAPA MACHUCA.

O(a) candidato(a) deverá comparecer impreterivelmente 
dia 17 de Julho de 2018 às 09:00 horas, na Divisão de Plane-
jamento e Desenvolvimento, Prédio III da Reitoria - Campus da 
Unicamp, Cidade Universitária, Zeferino Vaz, em Barão Geraldo 
- Campinas - SP, para tratar de assunto referente à admissão e 
apresentar a lista de documentos disponível no site: http://www.
dgrh.unicamp.br/produtos-e-servicos/contratacao, bem como os 
documentos solicitados no item 8.2 do edital de abertura.

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

Fica convocado(a) para comparecer na UNICAMP o(a) 
candidato(a) classificado(a) no Concurso Público, Edital de Aber-
tura 9/2016, para preenchimento da função especificada: PAEPE 
- Profissional de Apoio Tecnico de Serviços - junto à Unicamp. 
Classif. - Nome 5º - THIAGO RODRIGO DOS SANTOS .

O(a) candidato(a) deverá comparecer impreterivelmente 
dia 17 de Julho de 2018 às 09:00 horas, na Divisão de Plane-
jamento e Desenvolvimento, Prédio III da Reitoria - Campus da 
Unicamp, Cidade Universitária, Zeferino Vaz, em Barão Geraldo 
- Campinas - SP, para tratar de assunto referente à admissão e 
apresentar a lista de documentos disponível no site: http://www.
dgrh.unicamp.br/produtos-e-servicos/contratacao, bem como os 
documentos solicitados no item 8.2 do edital de abertura.

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

Fica convocado(a) para comparecer na UNICAMP o(a) 
candidato(a) classificado(a) no Concurso Público, Edital de Aber-
tura 9/2016, para preenchimento da função especificada: PAEPE 
- Profissional de Apoio Tecnico de Serviços - junto à Unicamp. 
Classif. - Nome 6º - SARA REGINA BARBOSA VALENTIM.

O(a) candidato(a) deverá comparecer impreterivelmente 
dia 17 de Julho de 2018 às 09:00 horas, na Divisão de Plane-
jamento e Desenvolvimento, Prédio III da Reitoria - Campus da 
Unicamp, Cidade Universitária, Zeferino Vaz, em Barão Geraldo 
- Campinas - SP, para tratar de assunto referente à admissão e 
apresentar a lista de documentos disponível no site: http://www.
dgrh.unicamp.br/produtos-e-servicos/contratacao, bem como os 
documentos solicitados no item 8.2 do edital de abertura.

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

Fica convocado(a) para comparecer na UNICAMP o(a) 
candidato(a) classificado(a) no Concurso Público, Edital de Aber-
tura 9/2016, para preenchimento da função especificada: PAEPE 
- Profissional de Apoio Tecnico de Serviços - junto à Unicamp. 
Classif. - Nome 7º - JULIANA MURAKAMI.

O(a) candidato(a) deverá comparecer impreterivelmente 
dia 17 de Julho de 2018 às 09:00 horas, na Divisão de Plane-
jamento e Desenvolvimento, Prédio III da Reitoria - Campus da 
Unicamp, Cidade Universitária, Zeferino Vaz, em Barão Geraldo 
- Campinas - SP, para tratar de assunto referente à admissão e 
apresentar a lista de documentos disponível no site: http://www.
dgrh.unicamp.br/produtos-e-servicos/contratacao, bem como os 
documentos solicitados no item 8.2 do edital de abertura.

de conhecimento: Assistir e Cuidar em Obstetrícia, publicado no 
D.O.E. de 26/06/2018,

Onde se lê:
"Titulares: Profa. Dra. Dora Maria Salcedo Barrientos (Dou-

tora - EACH); Profa. Dra. Rosa Aurea Quintella Fernandes (Dou-
tora - UNG); Profa. Dra. Neide de Souza Praça (EEUSP - Livre 
Docência)."

Leia-se:
"Titulares: Profa. Dra. Dora Mariela Salcedo Barrientos 

(Doutora - EACH); Profa. Dra. Rosa Aurea Quintella Fernandes 
(Doutora - UNG); Profa. Dra. Neide de Souza Praça (EEUSP - Livre 
Docência)."

 ESCOLA DE ENFERMAGEM DE RIBEIRÃO 
PRETO
 Edital ATAC/SCAPAC 28/2018
CONVOCAÇÃO PARA AS PROVAS
A Diretora da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto 

da Universidade de São Paulo convoca a candidata EVELIN 
CAPELLARI CÁRNIO, inscrita no concurso para provimento de 
um cargo de Professor Titular nº 221821, referência MS-6, em 
RDIDP, junto ao Departamento de Enfermagem Geral e Especia-
lizada, com base em programa elaborado caracterizando a área 
de Enfermagem Geral e Especializada, conforme edital ATAC/
SCAPAC 63/2017 – de abertura de concurso, publicado no DOE 
de 17/10/2017, para as provas: Prova Pública Oral de Erudição, 
Prova Pública de Arguição e Julgamento dos Títulos, no dia 6 de 
agosto de 2018, a partir das 8 horas, na sala da Congregação 
desta Escola, à Avenida Bandeirantes, 3900 – Campus da USP - 
Ribeirão Preto. O cronograma do concurso será divulgado no dia 
6 de agosto de 2018, no local supracitado.

A Comissão Julgadora estará constituída dos seguintes 
Membros Efetivos: Profª Drª Maria Lúcia do Carmo Cruz 
Robazzi (Presidente) - Professora Titular do Departamento de 
Enfermagem Geral e Especializada da Escola de Enfermagem de 
Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo; Profª Drª Angela 
Maria Geraldo Pierin - Professora Titular do Departamento de 
Enfermagem Médico-Cirúrgica da Escola de Enfermagem da 
Universidade de São Paulo; Profª Drª Heloisa Helena Ciqueto 
Peres - Professora Titular do Departamento de Orientação Profis-
sional da Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo; 
Prof. Dr. Hélio Cesar Salgado - Professor Titular do Departamento 
de Fisiologia da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da 
Universidade de São Paulo; Prof. Dr. Eduardo Ferriolli - Professor 
Titular do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de 
Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo. Mem-
bros Suplentes: Profª Drª Rosalina Aparecida Partezani Rodrigues 
- Professora Titular do Departamento de Enfermagem Geral e 
Especializada da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da 
Universidade de São Paulo; Profª Drª Roberta Cunha Matheus 
Rodrigues - Professora Titular da Faculdade de Enfermagem 
da Universidade Estadual de Campinas e Profª Drª Profª Drª 
Terezila Machado Coimbra - Professora Titular do Departamento 
de Fisiologia da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da 
Universidade de São Paulo.

Ficam, pelo presente edital, convocadas a candidata e a 
Comissão Julgadora acima mencionadas.

 RETIFICAÇÃO DE EDITAL PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL 
- PODER EXECUTIVO – SEÇÃO I, DE 20-06-2018, PÁGINA 192:

No Edital ATAC/SCAPAC 24/2018, de Comunicado de Acei-
tação de Inscrições e designação da Comissão Julgadora, regido 
pelo Edital ATAC/SCAPAC 68/2017, onde se lê: “Prof. Dr. Egberto 
Ribeiro Turato Professora Titular do Departamento de Psicologia 
Médica e Psiquiatria da Faculdade de Ciências Médicas da 
Universidade Estadual de Campinas”, leia-se: “Prof. Dr. Egberto 
Ribeiro Turato Professor Titular do Departamento de Psicologia 
Médica e Psiquiatria da Faculdade de Ciências Médicas da Uni-
versidade Estadual de Campinas”.

 Edital ATAC/SCAPAC 29/2018
CONVOCAÇÃO PARA AS PROVAS
A Diretora da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto 

da Universidade de São Paulo convoca as candidatas CARLA 
APARECIDA ARENA VENTURA e EDILAINE CRISTINA DA SILVA 
GHERARDI DONATO, inscritas no concurso para provimento de 
um cargo de Professor Titular nº 207217, referência MS-6, em 
RDIDP, junto ao Departamento de Enfermagem Psiquiátrica e 
Ciências Humanas, com base em programa elaborado caracteri-
zando a área de Enfermagem Psiquiátrica, Ciências Humanas e 
Ciências Naturais, conforme edital ATAC/SCAPAC 68/2017 – de 
abertura de concurso, publicado no DOE de 15/11/2017, para 
as provas: Prova Pública Oral de Erudição, Prova Pública de 
Arguição e Julgamento dos Títulos, nos dia 8 e 9 de agosto de 
2018, a partir das 8 horas, na sala da Congregação desta Escola, 
à Avenida Bandeirantes, 3900 – Campus da USP - Ribeirão Preto. 
O cronograma do concurso será divulgado no dia 8 de agosto de 
2018, no local supracitado.

A Comissão Julgadora estará constituída dos seguintes 
Membros Efetivos: Profª Drª Regina Aparecida Garcia de Lima 
(Presidente) - Professora Titular do Departamento de Enferma-
gem Materno-Infantil e Saúde Pública da Escola de Enferma-
gem de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo; Prof. Dr. 
Umberto Celli Junior - Professor Titular do Departamento de 
Direito Público da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da 
Universidade de São Paulo; Profª Drª Alacoque Lorenzini Erd-
mann - Professora Titular do Departamento de Enfermagem do 
Centro de Ciências da Saúde da Universidade Federal de Santa 
Catarina; Prof. Dr. Paulo Rossi Menezes - Professor Titular do 
Departamento de Medicina Preventiva da Faculdade de Medi-
cina da Universidade de São Paulo e Prof. Dr. Claudio Eduardo 
Muller Banzato - Professor Titular do Departamento de Psicolo-
gia Médica e Psiquiatria da Faculdade de Ciências Médicas da 
Universidade Estadual de Campinas. Membros Suplentes: Profª 
Drª Eugênia Veludo Veiga - Professora Titular do Departamento 
de Enfermagem Geral e Especializada da Escola de Enfermagem 
de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo; Profª Drª Maria 
das Graças de Souza - Professora Titular (aposentado) do Depar-
tamento de Filosofia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências 
Humanas da Universidade de São Paulo e Prof. Dr. Egberto 
Ribeiro Turato - Professor Titular do Departamento de Psicologia 
Médica e Psiquiatria da Faculdade de Ciências Médicas da Uni-
versidade Estadual de Campinas.

Ficam, pelo presente edital, convocadas as candidatas e a 
Comissão Julgadora acima mencionadas.

 RETIFICAÇÃO DE EDITAL PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL 
- PODER EXECUTIVO – SEÇÃO I, DE 06-06-2018, PÁGINA 181:

No Edital ATAC/SCAPAC 19/2018, de Convocação para as 
provas, regido pelo Edital ATAC/SCAPAC 55/2017, onde se lê: 
“Ficam, pelo presente edital, convocados os candidatos e a 
Comissão de Seleção acima mencionados”, leia-se: “Ficam, pelo 
presente edital, convocadas a candidata e a Comissão Julgadora 
acima mencionadas”.

 FACULDADE DE FILOSOFIA, LETRAS E 
CIÊNCIAS HUMANAS
 FACULDADE DE FILOSOFIA, LETRAS E CIÊNCIAS HUMANAS.
COMUNICADO/CONVOCAÇÃO
Terá inicio no dia 13/08/2018, 2ª feira, às 11h30, no salão 

nobre (sala 145), no prédio da Administração da Faculdade de 
Filosofia, Letras e Ciências Humanas, o concurso público de 
títulos e provas para obtenção do título de Livre-docência no 
Departamento de Ciência Politica, DISCIPLINA: TEORIA, MÉTO-
DOS E TÉCNICAS DE PESQUISA EM POLÍTICA COMPARADA E 
ECONOMIA POLÍTICA, conforme Edital FFLCH Nº 001/2018 de 
03/03/2018 (Prot. Nº 18.5.89.8.3). Está inscrita no referido con-
curso, a candidata Professora Doutora Lorena Guadalupe Barbe-
ria. A comissão julgadora está assim constituída: Titulares: Profs. 
Drs. Fernando de Magalhães Papaterra Limongi (DCP-FFLCH/USP, 
Titular, Presidente 1), Marta Teresa da Silva Arretche (DCP-FFL-
CH/USP, Titular, Presidente 2), Marcus André Barreto Campelo 
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