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4.4. A aprovação não implica o aproveitamento obrigatório 
do candidato como docente da Faculdade de Engenharia da 
Unesp, câmpus de Bauru.

4.5. Será publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo, 
o resultado do concurso apresentado pela Comissão Examinadora. 
O candidato poderá requerer, no prazo de 05(cinco) dias úteis, con-
tados da data de publicação do resultado, recurso à Congregação.

5. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
5.1. O concurso obedecerá às disposições estatutárias e 

regimentais da Unesp e as normas estabelecidas pela Resolução 
Unesp 27/2009, alterada pela Resolução Unesp nº 42/2016.

5.2. Os interessados poderão obter informações a respeito 
do concurso deste Edital na Seção Técnica Acadêmica da Facul-
dade de Engenharia da Unesp, câmpus de Bauru, de segunda a 
sexta-feira, em dias úteis, no horário das 8h00min às 12h00min 
e das 13h30min às 17h30min.

(Proc. 117/47/01/2019)

 CAMPUS DE RIO CLARO
 Instituto de Biociências
 Despacho do Diretor
Divulgo o resultado do concurso público para obtenção 

do título de Livre-Docente em Ecologia de Comunidades, no 
conjunto de disciplinas Ecologia do Fogo, Ecologia de Comuni-
dades Vegetais, realizado nos dias 21 e 22-11-2019. Conforme 
exigências contidas no edital publicado no Diário Oficial do 
Estado, datado de 27-08-2019, Seção I, a candidata inscrita foi 
examinada pela Comissão que apresenta o seguinte resultado: 
Alessandra Tomaselli Fidelis – média: 9,95– Aprovada. Caberá 
recurso à Congregação, sob os aspectos formal e legal, no prazo 
de 05 dias úteis, contados a partir desta publicação. (Despacho 
nº 02/19 – Proc. 870/2018).

 FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO 
MÉDICO-HOSPITALAR

 Resultado Final - Retificado
Processo Seletivo - 092/2019 - Tecnólogo em Saúde - Bauru
Candidatos Habilitados:
Insc. - Nome - CPF - P. Esc. - P. Prát. - Média - Cla.
00001 - HEVERTON FARIZOTO DOS SANTOS - 413.388.758-

17 - 70,00 - 81,16 - 74,46 - 1
00011 - JULIE ANNE CORRÊA DE M. T. MOREIRA - 

439.891.838-85 - 66,67 - 45,50 - 58,20 - 2
00035 - ALINE SOUZA DE MELO - 437.822.938-27 - 63,33 

- 47,32 - 56,93 - 3
00003 - ISABELLA DOTA DE SÁ - 418.816.358-56 - 76,67 

- 23,40 - 55,36 - 4
00023 - MATHEUS KIOSHI OZAKI DA SILVA - 453.804.558-

67 - 70,00 - 26,66 - 52,66 - 5
00027 - KATIA FUMIKA TIKAMI - 103.147.798-50 - 66,67 

- 30,66 - 52,27 - 6
00031 - ALESSANDRO DE AMORIM RAMOS - 273.551.988-

07 - 63,33 - 30,50 - 50,20 - 7
Candidatos Inabilitados:
Insc. - CPF - P. Esc. - P. Prát. - Média
00017 - 415.912.378-31 - 63,33 - 27,50 - 49,00
00012 - 333.198.378-00 - 63,33 - 25,00 - 48,00
00024 - 322.238.238-74 - 63,33 - 19,00 - 45,60
00015 - 356.503.188-32 - 66,67 - 12,00 - 44,80
Fundação para o Desenvolvimento Médico e Hospitalar, 20 

de novembro de 2019.
CONVOCAÇÃO
A Fundação para o Desenvolvimento Médico e Hospitalar 

convoca o (a) candidato (a) LEANDRO GOMES DOS SANTOS, 
portador (a) do CPF: 085.920.279-85, classificado (a) em 3º lugar 
no processo seletivo de pessoal, realizado por essa fundação 
na função de MÉDICO PSIQUIATRA ADULTO – 60/2019, para 
comparecer no prazo de 3 (três) dias úteis, a contar da data de 
publicação desta, no setor de Recursos Humanos da Fundação.

O não cumprimento no referido prazo implicará na perda 
de seus direitos, sendo convocado o candidato posterior para 
assumir referida vaga.

Atenciosamente,
Valquíria Aparecida Bazzo da Cunha
Gerente de Recursos Humanos
FAMESP

 BEC - Bolsa Eletrônica 
de Compras
 SECRETARIA DE LOGÍSTICA E 
TRANSPORTES

 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

 DIVISÃO REGIONAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

UGE LIQUIDANTE - Nº DA PD - VALOR

162111 - 2019PD00250 - 5.220,00
162111 - 2019PD00251 - 843,00

 Comunicado
Comunicado BEC 001/2003.
DIA - 20-12-2019

UG LIQUIDANTE - PD - VALOR

162110 - 2019PD000178 - R$ 158,50
162110 - 2019PD000179 - R$ 3.396,70

 Comunicado: BEC 024/2019.
UG LIQUIDANTE Nº. DA PD VALOR
162184 2018PD00127 R$ 2.254,60
DIVISÃO REGIONAL DE ARAÇATUBA - DR.11
Comunicado: BEC 025/2019.
UG LIQUIDANTE Nº. DA PD VALOR
162184 2018PD00126 R$ 700,00

 SECRETARIA DA CULTURA E ECONOMIA 
CRIATIVA

 Comunicado

UG - GESTÃO - NÚMERO - NAT. DA - DATA - FONTE - VALOR - BEC - TIPO 
LIQUIDANTE - DA PD - DESPESA - VENCTO - PGTO

120102 - 00001 - 2019PD00663 - 33903040 - 22-11-2019 - 001001001 - 646,00 - * - N
120102 - 00001 - 2019PD00664 - 33903041 - 22-11-2019 - 001001001 - 1.302,10 - * - N
120102 - 00001 - 2019PD00665 - 33903014 - 22-11-2019 - 001001001 - 329,00 - * - N
120102 - 00001 - 2019PD00666 - 33903066 - 22-11-2019 - 001001001 - 55,00 - * - N
120102 - 00001 - 2019PD00667 - 33903013 - 22-11-2019 - 001001001 - 490,00 - * - N
120102 - 00001 - 2019PD00668 - 33903014 - 22-11-2019 - 001001001 - 128,90 - * - N
120102 - 00001 - 2019PD00669 - 33903014 - 22-11-2019 - 001001001 - 97,00 - * - N

7 Pd´s Bec - Total: 3.048,00
0 Pd´s - Total: 0,00
7 PD's - Total Geral: 3.048,00

 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

 UG LIQUIDANTE - Nº. DA PD - VALOR R$

400032 - 2019PD00685 - 38,00
400105 - 2019PD00391 - 2.368,00
400105 - 2019PD00392 - 175,00
400105 - 2019PD00393 - 40,00
400117 - 2019PD00313 - 857,80
Total Geral de PDs VENCIMENTO 24-11-2019 - R$ 3.478,80

V - ter coordenado projetos de Núcleo de Ensino ou Progra-
ma de Educação Tutorial (PET);

VI - ter coordenado projetos de extensão universitária 
credenciados em IES;

VII - ter participado, como membro titular, de atividades 
administrativas ou de gestão acadêmica em pelo menos 2 (dois) 
órgãos colegiados da Universidade;

VIII - ter produzido material didático, demonstrativo, 
impresso ou por mídia eletrônica de comprovada qualidade 
editorial, que não os já apresentados no inciso III;

IX - ter participado de Programa de Pós-graduação lato 
sensu ou Programa de Residência;

X - ter orientado 6 (seis) alunos de graduação, sendo pelo 
menos 3 (três) com Bolsas de Iniciação à Pesquisa, Ensino ou 
Extensão;

XI - ter participado de pelo menos 10 (dez) congressos cien-
tíficos, com apresentação de trabalho em cada um;

XII – ter realizado estágio de pós-doutoramento que totali-
ze, pelo menos, 05 (cinco) meses;

XIII - ter recebido Bolsa de Produtividade do CNPq;
XIV - ter coordenado Curso de Graduação e/ou de Pós-

-graduação stricto sensu;
XV - ter coordenado Projeto Temático ou similar;
XVI – ter obtido auxílio individual para pelo menos uma 

das seguintes finalidades: participação em congresso, realização 
de evento científico, publicação de texto, obtenção de bolsa de 
estudo, própria ou para orientados de Pós-graduação stricto 
sensu e supervisão de Pós-doutoramento, excetuando-se as 
previstas no item XIII, e despesas com professor visitante;

1.2. Os incisos de I a IV serão compulsórios, sendo que o 
candidato em cuja Unidade não exista Curso de Pós-graduação 
stricto sensu recomendado pela Capes, Mestrado ou Doutorado, 
em sua área de atuação, deverá ter no mínimo: a) 15 (quinze) 
publicações científicas ou obras artísticas; b) 02 (dois) projetos 
de pesquisa financiados por agência de fomento externa à 
Unesp; c) orientado 10 (dez) alunos de iniciação científica com 
bolsa concedida por órgão de fomento ou da Unesp.

1.3. Dos incisos V ao XVI, o candidato deverá comprovar 
atividades em pelo menos 05 (cinco) deles.

2. DAS INSCRIÇÕES
2.1. As inscrições deverão ser protocoladas de segunda a sexta-

-feira, em dias úteis, no horário das 9h00min às 12h00min e das 
14h00min às 17h00min, no Posto de Atendimento da Seção Técnica 
de Comunicações da Faculdade de Engenharia da Unesp, câmpus de 
Bauru, situado na Avenida Engenheiro Luiz Edmundo Carrijo Coube 
nº 14-01 - acesso pela Portaria 2, Vargem Limpa, Bauru/SP.

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

2.1.2. No caso de inscrição por procuração devem ser apre-
sentados os documentos de mandato (com firma reconhecida) e 
de identidade do procurador.

2.2. No ato da inscrição, o candidato ou o seu procurador 
deverá apresentar:

2.2.1. Requerimento dirigido ao Diretor da Faculdade de 
Engenharia de Bauru indicando o nome completo, número da 
cédula de identidade, idade, filiação, naturalidade, estado civil, 
domicílio, profissão e e-mail;

2.2.2. Fotocópia do título de eleitor e/ou prova de estar em 
dia com as obrigações eleitorais;

2.2.3. Prova de quitação com o serviço militar para candi-
dato do sexo masculino;

2.2.4. 10 (dez) exemplares de Memorial circunstanciado, 
sendo um deles devidamente comprovado, contendo suas ati-
vidades de pesquisa, com publicações em periódicos indexados 
(qualis da área de conhecimento em que atua), atividades em 
cursos de pós-graduação lato sensu, palestras e material didáti-
co qualificado, cursos de extensão e demais atividades pertinen-
tes à sua área de atuação. O memorial deverá ser elaborado de 
modo que resultem nítidas e separadas as atividades desenvolvi-
das pelo candidato antes e após a obtenção do título de Doutor;

2.2.5. 10 (dez) exemplares em língua portuguesa de tese 
original e inédita ou de texto que sistematize criticamente a obra 
do candidato ou parte dela, elaborados após o doutoramento 
e por ele apresentado de forma ordenada e crítica de modo a 
evidenciar a originalidade de sua contribuição nos campos da 
ciência, das artes ou das humanidades;

2.2.6. Comprovante de recolhimento da taxa de inscrição 
junto à Seção Técnica de Finanças da Faculdade de Engenharia 
no valor de R$ 130,00 (cento e trinta reais).

2.3. Os candidatos em exercício de função docente no 
câmpus de Bauru ficam dispensados das exigências referidas 
nos itens 2.2.2 e 2.2.3, desde que as tenham cumprido quando 
do início de seu exercício.

2.4. Caberá à Congregação da Unidade deliberar sobre o 
cumprimento das exigências no ato da homologação das inscri-
ções dos candidatos.

2.5. Será publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo 
a relação dos candidatos que tiverem suas inscrições indeferidas, 
por não se enquadrarem nas exigências estabelecidas neste 
Edital. O candidato poderá requerer, no prazo de 05 (cinco) 
dias úteis, contados da data da publicação da referida relação, 
reconsideração do indeferimento de sua inscrição.

2.6. A inscrição implicará no conhecimento deste Edital e 
no compromisso de aceitação das condições aqui estabelecidas.

3. DAS PROVAS
Do concurso para obtenção do título de Livre-Docente 

constarão as seguintes provas:
3.1. Julgamento de memorial circunstanciado, contendo 

informações que permitam avaliação do mérito acadêmico do 
candidato, principalmente quanto às atividades relacionadas 
com a disciplina ou conjunto de disciplinas em concurso. Para 
efeito de atribuição de nota serão consideradas as atividades de 
ensino, pesquisa, extensão universitária e gestão. O peso relativo 
de cada uma das atividades acima especificadas está definido 
pela Portaria nº 29 do Diretor/FE, de 23/06/2009.

3.2 Defesa de tese original e inédita ou de texto que 
sistematize criticamente a obra do candidato ou parte dela, ela-
borados após o doutoramento e por ele apresentado de forma 
ordenada e crítica, de modo a evidenciar a originalidade de sua 
contribuição nos campos da ciência, das artes ou das humanida-
des, terá a forma de arguição pública; na qual cada examinador 
terá trinta minutos para sua arguição, cabendo ao candidato 
tempo igual de resposta. Havendo acordo mútuo, poderá haver 
diálogo e, neste caso, os tempos serão somados.

3.3 Prova Didática que será pública e terá a forma de aula, 
com duração de, no mínimo, 50 (cinquenta) e no máximo 60 
(sessenta minutos), cujo ponto será sorteado com vinte e quatro 
horas de antecedência, de uma lista de dez pontos organizada 
pela Comissão Examinadora a partir do programa do concurso.

3.4 Prova Escrita que versará sobre ponto sorteado de uma 
lista de dez pontos organizada pela Comissão Examinadora a par-
tir do programa de concurso, terá a duração de 05 (cinco) horas, 
podendo uma hora ser destinada à consulta de material e organi-
zação de roteiro e as quatro horas restantes destinadas à redação. 
Concluída a prova escrita o candidato procederá à leitura do texto 
em sessão pública perante a Comissão Examinadora. A critério da 
Comissão Examinadora poderá ser elaborada lista única de dez 
pontos para as provas didática e escrita, e nesse caso, os pontos 
sorteados em cada prova deverão ser necessariamente distintos.

4. DA AVALIAÇÃO
4.1. Na avaliação dos candidatos será adotado o critério de 

notas de 0 (zero) a 10 (dez) em todas as provas.
4.2. As provas de julgamento do memorial e de defesa de tese 

ou de texto que sistematize criticamente a obra do candidato, ou 
parte dela, terão peso 02 (dois) e as demais provas peso 1 (um).

4.3. Serão considerados aprovados os candidatos que obti-
verem média final igual ou superior a 07 (sete) com, pelo menos, 
03 (três) examinadores, de acordo com o inciso VI do artigo 128 
do Regimento Geral da Unesp.

 HOSPITAL UNIVERSITÁRIO
 EDITAL HU nº 80/2019
CONVOCAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO
O Hospital Universitário da USP, na ordem de classificação 

estabelecida pelo Edital 69/2019 de Resultado Final/Classifica-
ção convoca: - LUCAS VERISSIMO RANZONI (1ª) e MATHEUS 
MANOLO AROUCA (2º), FABIO YUITI HIRATA (3º) e DIEGO 
UBRIG MUNHOZ (4º) a comparecerem no Serviço de Pessoal 
do Hospital Universitário, situado na Av. Prof. Lineu Prestes, 
2565 – Cidade Universitária – São Paulo – SP., no prazo de 5 
dias úteis contados a partir do dia útil seguinte ao da publica-
ção do presente Edital, para apresentação da documentação 
comprobatória completa discriminada no Edital HU 03/2019 de 
Abertura de Processo Seletivo para a Função de Médico Contra-
tado (Ortopedia), visando a dar andamento às contratações pelo 
regime Estatutário, sob pena de serem considerados desistentes 
do Processo Seletivo.

 EDITAL HU nº 81/2019
CONVOCAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO
O Hospital Universitário da USP, na ordem de classificação 

estabelecida pelo Edital 73/2019 de Resultado Final/Classifica-
ção convoca: - RODRIGO MARCUS CUNHA FRATI (1º), RODRIGO 
FLORENCIO ECHEVERRIA (2º), VERGILIUS JOSÉ FURTADO DE 
ARAUJO NETO (3º), S MIA GOMES CASA GRANDE (4ª) e LÍVIA 
PETRONE CARDOSO (5ª) a comparecerem no Serviço de Pessoal 
do Hospital Universitário, situado na Av. Prof. Lineu Prestes, 2565 
– Cidade Universitária – São Paulo – SP., no prazo de 5 dias úteis 
contados a partir do dia útil seguinte ao da publicação do pre-
sente Edital, para apresentação da documentação comprobató-
ria completa discriminada no Edital HU 07/2019 de Abertura de 
Processo Seletivo para a Função de Médico Contratado (Cirurgia 
Geral 24 horas semanais), visando a dar andamento às contra-
tações pelo regime Estatutário, sob pena de serem considerados 
desistentes do Processo Seletivo.

 EDITAL HU nº 82/2019
CONVOCAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO
O Hospital Universitário da USP, na ordem de classificação 

estabelecida pelo Edital 73/2019 de Resultado Final/Classifica-
ção convoca: - GABRIEL HEISER BERGARA (1º), VERA BAIN (2º) , 
VANESSA FERNANDEZ BAPTISTA PICCINI (3º), e FERNANDA DOS 
SANTOS (4º) a comparecerem no Serviço de Pessoal do Hospital 
Universitário, situado na Av. Prof. Lineu Prestes, 2565 – Cidade 
Universitária – São Paulo – SP., no prazo de 5 dias úteis contados 
a partir do dia útil seguinte ao da publicação do presente Edital, 
para apresentação da documentação comprobatória completa 
discriminada no Edital HU 08/2019 de Abertura de Processo 
Seletivo para a Função de Médico Contratado (Pediatria Geral 
24 horas semanais), visando a dar andamento às contratações 
pelo regime Estatutário, sob pena de serem considerados desis-
tentes do Processo Seletivo.

 EDITAL HU nº 83/2019
CONVOCAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO
O Hospital Universitário da USP, na ordem de classificação 

estabelecida pelo Edital 74/2019 de Resultado Final/Classifi-
cação convoca: - SARAH DE CASTRO E VASCONCELOS (1ª) e 
ELKER PHILIPE FERNANDES DE ABREU (2º), a comparecerem no 
Serviço de Pessoal do Hospital Universitário, situado na Av. Prof. 
Lineu Prestes, 2565 – Cidade Universitária – São Paulo – SP., 
no prazo de 5 dias úteis contados a partir do dia útil seguinte 
ao da publicação do presente Edital, para apresentação da 
documentação comprobatória completa discriminada no Edital 
HU 11/2019 de Abertura de Processo Seletivo para a Função 
de Médico Contratado (Radiologia), visando a dar andamento 
às contratações pelo regime Estatutário, sob pena de serem 
considerados desistentes do Processo Seletivo.

 EDITAL HU nº 84/2019
CONVOCAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO
O Hospital Universitário da USP, na ordem de classificação 

estabelecida pelo Edital 76/2019 de Resultado Final/Classifica-
ção convoca: - FELIPE ALEXANDRE FERNANDES (1º) e THIAGO 
IANNER SILVA (2º), a comparecerem no Serviço de Pessoal do 
Hospital Universitário, situado na Av. Prof. Lineu Prestes, 2565 – 
Cidade Universitária – São Paulo – SP., no prazo de 5 dias úteis 
contados a partir do dia útil seguinte ao da publicação do pre-
sente Edital, para apresentação da documentação comprobató-
ria completa discriminada no Edital HU 14/2019 de Abertura de 
Processo Seletivo para a Função de Médico Contratado (Cirurgia 
Geral 12 horas semanais), visando a dar andamento às contra-
tações pelo regime Estatutário, sob pena de serem considerados 
desistentes do Processo Seletivo.

 UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA

 UNIDADES UNIVERSITÁRIAS

 CAMPUS DE ARARAQUARA
 Faculdade de Ciências e Letras
 EDITAL 22-2019-DTA-FCL/CAr - CLASSIFICAÇÃO FINAL
A Faculdade de Ciências e Letras do Campus de Araraquara 

- UNESP torna público o resultado final do concurso público de 
títulos e provas para obtenção do título de livre-docente, nas 
disciplinas “Direito Constitucional” e “Direito Constitucional 
Econômico” (Edital 19/2019-DTA-FCL/CAr), realizado nos dias 21 e 
22/11/2019, no qual foi aprovado o candidato único inscrito, Profa. 
Dra. Soraya Regina Gasparetto, portador do RG 50.038.719-9, com 
média final 9,50 (nove inteiros e cinquenta centésimos), decidin-
do indicá-lo à Congregação desta Faculdade, para que lhe seja 
concedido o título de “Livre-Docente em Direito Constitucional 
e Direito Constitucional Econômico”, junto ao Departamento de 
Administração Pública. (Proc. 33-2019-FCL/CAr).

 CAMPUS DE BAURU
 Faculdade de Engenharia
 EDITAL Nº 03/2019-DTA/FE-BA – REABERTURA DAS INS-

CRIÇÕES
Estarão abertas, nos termos da Resolução Unesp nº 27, de 

15/04/09, alterada pela Resolução Unesp nº 42, de 02/06/2016, 
nos períodos de 25/11 a 20/12/2019 e de 06/01 a 10/01/2020, 
considerando o recesso administrativo da Unidade (23/12/2019 
a 03/01/2020), as inscrições para o Concurso Público de Títulos 
e Provas do Departamento de Engenharia de Produção da Facul-
dade de Engenharia da Unesp, câmpus de Bauru, na disciplina 
“DESENVOLVIMENTO HUMANO: ASPECTOS QUANTITATIVOS E 
QUALITATIVOS” para obtenção do título de Livre-Docente em 
Desenvolvimento Humano.

1. DOS REQUISITOS DO CANDIDATO
1.1. Além do título de Doutor, obtido ou reconhecido em 

Programa de Pós-graduação recomendado pela Capes, que 
tenha sido conferido pelo menos 06 (seis) anos antes da data 
de inscrição, o candidato deverá comprovar 06 (seis) anos de 
atividades em ensino de graduação, após o doutorado. Deverá, 
também, satisfazer, no ato da inscrição, os seguintes critérios:

I - comprovar vínculo a Programa de Pós-graduação stricto 
sensu, recomendado pela Capes, na Unesp ou fora dela, na 
qualidade de docente e orientador credenciado;

II - possuir, pelo menos, duas orientações concluídas em 
Programas de Pós-graduação stricto sensu, recomendado pela 
Capes, mestrado ou doutorado;

III - possuir, pelo menos, 10 (dez) publicações científicas 
entre: artigos completos em revistas referenciadas em base de 
dados, indexadores e portais de periódicos com reconhecida 
qualidade na área, trabalhos completos em anais de eventos 
de âmbito nacional ou internacional de comprovada relevância 
na área de conhecimento, livros, capítulos de livros, partituras, 
obras artísticas e patentes concedidas;

IV - ter coordenado, pelo menos, um projeto de pesquisa, exten-
são ou ensino com financiamento e avaliação externos à Unesp;

preenchimento de 04 (quatro) vagas para o 3º semestre, para 
início no 1º. Semestre/2020.

A vaga será concedida após seleção dos alunos inscritos, 
obedecidos o(s) seguinte(s) critério(s):

• - Histórico escolar
• - Maior média ponderada
• - Maior número de créditos integralizados
• - Não poderá ter sido reprovado por nota ou freqüência
• - Entrevista
O resultado será divulgado até o dia 31 de janeiro de 2020.
O aluno selecionado deverá comparecer pessoalmente à 

Seção de Alunos dos Cursos de Fisioterapia, Fonoaudiologia e 
Terapia Ocupacional do Serviço de Graduação da Faculdade de 
Medicina da USP no dia 08 de fevereiro de 2020, das 9h às 15h, 
para confirmação de interesse na vaga, devendo apresentar 
original e entregar uma cópia: RG, CPF, histórico do 2ºgrau com 
certificado de conclusão, certidão de nascimento, 01 foto 3x4, 
programas das disciplinas já cursadas e histórico escolar da 
universidade de origem atualizado.

Entrevista 12/12/2019 às 14h.
 NORMAS PARA TRANSFERÊNCIAS INTERNAS DE VAGAS 

RESULTANTES DE DESLIGAMENTOS PARA O CURSO DE GRADU-
AÇÃO EM TERAPIA OCUPACIONAL DA FACULDADE DE MEDICI-
NA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO.

ABERTURA DE INSCRIÇÃO
O Curso de Terapia Ocupacional da Faculdade de Medicina 

da Universidade de São Paulo estará recebendo, na Seção de 
Alunos dos Cursos de Fisioterapia, Fonoaudiologia e Terapia 
Ocupacional do Serviço de Graduação da Faculdade de Medicina 
da USP, Rua Cipotânea, 51 – Cidade Universitária – Butantã – 
São Paulo, Capital, de 04 a 06/12/2019, no horário das 8h30 às 
12h30 e das 14h às 15h30, as inscrições para transferências 
internas dos alunos regularmente matriculados no curso de 
Terapia Ocupacional da Faculdade de Medicina de Ribeirão 
Preto da Universidade de São Paulo, para preenchimento de 03 
(três) vagas para o 3º semestre, para início no 1º. Semestre/2020.

No dia da inscrição os interessados deverão apresentar 
carta de interesse no curso, na qual conste a justificativa para a 
solicitação de transferência, bem como um breve curriculum vitae.

A vaga será concedida após seleção dos alunos inscritos, 
obedecidos o(s) seguinte(s) critério(s):

• - Média ponderada com reprovações - - Peso 6
• - Atividades Acadêmicas Extracurriculares - - Peso 2
• - Número de créditos concluídos - - - Peso 2
O resultado será divulgado até 31 de janeiro de 2020.
O aluno selecionado deverá comparecer pessoalmente à 

Seção de Alunos dos Cursos de Fisioterapia, Fonoaudiologia e 
Terapia Ocupacional do Serviço de Graduação da Faculdade de 
Medicina da USP, no dia 08 de fevereiro de 2020, das 9h às 15h, 
para confirmação de interesse na vaga, devendo apresentar 
original e entregar uma cópia: RG, CPF, histórico do 2ºgrau com 
certificado de conclusão, certidão de nascimento e 01 foto 3x4, 
os programas das disciplinas já cursadas e histórico escolar da 
universidade de origem atualizado.

 FACULDADE DE MEDICINA DA USP - EDITAL ATAC/
FM/145/2019 - CONVOCAÇÃO ÀS PROVAS DA PRIMEIRA ETAPA 
DE AVALIAÇÕES DE PROCESSO SELETIVO DOCENTE (Primeira 
etapa de avaliações: apenas candidatura portadora de título 
de doutorado)

A Assistência Técnica Acadêmica da Faculdade de Medicina 
da Universidade de São Paulo comunica a data de início da reali-
zação da Primeira Etapa do Processo Seletivo para a contratação 
de um (01) docente por prazo determinado, como Professor 
Contratado III (MS-3.1, para os contratados com título de Dou-
tor), com salário de R$ 1.918,72, ou como Professor Contratado 
II (MS-2, para os contratados com título de Mestre), com salário 
de R$ 1.371,79, referência mês de maio de 2019, com jornada de 
12 (doze) horas semanais de trabalho, junto ao Departamento 
de Fisioterapia, Fonoaudiologia e Terapia Ocupacional - Curso de 
Terapia Ocupacional, com base no programa das disciplinas MFT 
0928, MFT 0921, MFT 0718, MFT 0165, MFT 0213 e MFT 0254, 
referente ao edital de abertura de inscrições ATAC/FM/119/2019 
(publicado no D.O.E. de 2 de outubro de 2019), ao edital de 
publicidade das inscrições ATAC/FM/144/2019 (publicado no 
D.O.E. de 22 de novembro de 2019) e ao edital de aprovação da 
Comissão de Seleção do Processo Seletivo ATAC/FM/143/2019 
(publicado no D.O.E. de 20 de novembro de 2019).

INÍCIO DO PROCESSO SELETIVO (Primeira etapa de avalia-
ções: apenas candidaturas portadoras de título de doutorado): 
dia 11 de dezembro de 2019, às 7h45.

- A candidata portadora de título de doutorado, Dr.ª Erika 
Christina Gouveia e Silva, deverá se apresentar às 7h45 do dia 
11 de dezembro de 2019, na “Sala dos Professores Eméritos” 
(Sala nº 3100) - 3º andar do prédio da FMUSP (Avenida Doutor 
Arnaldo, 455 - São Paulo/SP, CEP 01246-903).

- Pelo presente ficam convocados os membros da Comis-
são de Seleção e apenas a candidata portadora de título de 
doutorado.

 FACULDADE DE MEDICINA 
DE RIBEIRÃO PRETO
 Edital CSCRH-RP nº 56/2019 - CONVOCAÇÃO
A Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade 

de São Paulo convoca o candidato JOÃO PAULO GABRIEL CAM-
POREZ a comparecer no Centro de Serviços Compartilhados em 
Recursos Humanos do Campus da USP de Ribeirão Preto (Bloco 
A – Prédio CeTI-RP), sito à Av. Bandeirantes, 3900, Bairro Monte 
Alegre, Ribeirão Preto, SP, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a 
partir da publicação deste Edital, das 9h às 12h ou das 13h às 
17h, munido de todos os documentos para dar andamento à 
nomeação como Professor Doutor, cargo nº 1232851, referência 
MS-3, em Regime de Dedicação Integral à Docência e à Pesquisa 
(RDIDP), junto ao Departamento de Fisiologia, conforme Editais 
FMRP-USP Nº 005/2019 e Nº 24/2019 de Abertura de inscrições 
e de homologação do resultado final, respectivamente.

 Edital CSCRH-RP nº 55/2019 - CONVOCAÇÃO
A Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade 

de São Paulo convoca a candidata LARISSA DIAS DA CUNHA a 
comparecer no Centro de Serviços Compartilhados em Recursos 
Humanos do Campus da USP de Ribeirão Preto (Bloco A – Prédio 
CeTI-RP), sito à Av. Bandeirantes, 3900, Bairro Monte Alegre, 
Ribeirão Preto, SP, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a partir da 
publicação deste Edital, das 9h às 12h ou das 13h às 17h, muni-
da de todos os documentos para dar andamento à nomeação 
como Professor Doutor, cargo nº 1232703, referência MS-3, em 
Regime de Dedicação Integral à Docência e à Pesquisa (RDIDP), 
junto ao Departamento de Biologia Celular e Molecular e Bio-
agentes Patogênicos, conforme Editais FMRP-USP Nº 008/2019 
e Nº 25/2019 de Abertura de inscrições e de homologação do 
resultado final, respectivamente.

 FACULDADE DE ZOOTECNIA E 
ENGENHARIA DE ALIMENTOS
 EDITAL FZEA nº 42/2019
RESULTADO FINAL/CLASSIFICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
O Vice-Diretor em Exercício da Faculdade de Zootecnia e 

Engenharia de Alimentos da USP torna público o Resultado 
Final/Classificação do Processo Seletivo para contratação de 
01 (um) docente por prazo determinado, como Professor Con-
tratado III (MS-3.1, para os contratados com título de Doutor) 
ou como Professor Contratado II (MS-2, para os contratados 
com título de Mestre) em jornada de 12 horas semanais, para 
o Departamento de Medicina Veterinária (ZMV), realizado de 
acordo com o Edital ATAC/FZEA nº 30/2019, de Abertura de 
Processo Seletivo para contratação de docente, publicado no 
D.O.E. de 27/09/2019.

Classificação/Nome do Candidato
1º - Bruno Ferrante
2º - Laís Melicio Cintra Bueno
Tendo em vista o resultado acima discriminado, a Comissão 

de Seleção do processo seletivo apresentou o relatório final, que 
foi homologado pelo Conselho Técnico Administrativo da FZEA/
USP, em 20 de novembro de 2019.


