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ZILMA ROSA QUIRINO 074464...24 0 0 0 0
Lista Específica
NOME CPF NOTA_A NOTA_B NOTA_C NOTA_FINAL
ALESSANDRA PEREIRA DA SILVA 387081...25 0 0 0 0
CHARLEANE PEREIRA RAMOS MACEDO 327585...52 0 0 0 0
EDIVANIA ANGELA DOS SANTOS 155521...51 0 4 0 4
ELAINE FERNANDES DIAS PINHEIRO 303092...84 0 3 0 3
GRAZIELI LUIZA DE JESUS FRIAS 379388...10 0 0 0,5 0,5
MARIA ESTELA PINHO FERREIRA 352137...80 0 0 0 0
MARTHA OLIVEIRA DE JESUS 029515...69 0 4 0 4
MICHELLE VILELA DE PAULO CRUZ 310378...47 0 4 1,5 5,5
RENATO MENDES DE LIMA 069513...75 1 0 1 2
SONIA JANUARIA DE SANTANA 245947...40 0 0 0,5 0,5
VICTOR HUGO DOS REIS CLAUDINO 361444...96 0 0 0 0
WILLIAN PEREIRA POLYDORO 270280...95 0 3 0 3
Os candidatos constantes da lista específica deverão comparecer ao SESMT/USP, sito à Avenida Professor Lineu Prestes
2565 Prédio da UBAS em data e horário a ser comunicada por
e mail oportunamente , para submeterem –se à perícia médica,
nos termos do Artigo 3º da Lei Complementar Estadual nº 683,
de 18-9-1992.

INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOMÉDICAS
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO INSTITUTO DE CIÊNCIAS
BIOMÉDICAS
COMUNICADO ICB.ATAC. 02/2020
CONCURSO PARA OBTENÇÃO DO TÍTULO DE LIVRE-DOCÊNCIA, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE PARASITOLOGIA
ACEITE DE INSCRIÇÕES E INDICAÇÃO DE COMISSÃO
JULGADORA
O Diretor do Instituto de Ciências Biomédicas comunica que
na 415ª Reunião da Congregação, realizada em 24 de junho de
2020, foi aceita a inscrição do candidato Giuseppe Palmisano no
programa de Ciências Ômicas Aplicadas ao Estudo de Parasitas
e Seus Vetores, para atuar no Departamento de Parasitologia,
conforme Edital ICB.ATAC. 01/2020, publicado no D.O.E. de
13 de março de 2020 e retificado em 03/07/2020, conforme
resolução 7955/2020.
O candidato acima submeter-se-a à Comissão Julgadora
composta pelos seguintes Professores Doutores Titulares: Prof.
Dr. Fabio César Gozzo, Prof. Dr. Alexandre Keiji Tashima, Prof. Dr.
Ernani Pinto Junior, Prof. Dr. Jackson Cioni Bittencourt, Prof. Dr.
Carlos Pelleschi Taborda.
Suplentes do ICB, pela ordem:
Prof. Dr. Wellington Luiz Araújo, Profa. Dra. Estela Maris
Andrade Forell Bevilacqua, Prof. Dr. Newton Sabino Canteras,
Profa. Dra, Maria Regina D´Império Lima, Prof. Dr. Gabriel Padilha
Maldonado, Prof. Dr. João Gustavo Pessini Amarante Mendes,
Profa. Dra. Silvia Beatriz Boscardin, Profa. Dra. Leticia Veras
Costa Lotufo.
Suplentes estranhos ao ICB, pela ordem:
Prof. Dr. José Cesar Rosa, Profa. Dra. Suely Kazue Nagahashi
Marie, Prof. Dr. Paolo di Mascio, Prof. Dr. William Castro Borges,
Prof. Dr. Carlos Andre Ornelas Ricart, Prof. Dr. Roger Chammas.
A Presidência da Comissão Julgadora, de acordo com a deliberação da C. Congregação, será exercida pelo Professor Doutor
Carlos Pelleschi Taborda. Referente Processo de Concurso no.
2020.1.228.42.9.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
REITORIA
DIRETORIA GERAL DE RECURSOS
HUMANOS
DIVISÃO DE GESTÃO DE PESSOAL
A Diretoria Geral de Recursos Humanos, através da Divisão de Gestão de Pessoal, torna pública a desistência de ANA
CARLA DA SILVA DE MORAIS, inscrito (a) sob nº 633, aprovado
em 55º lugar, no Processo Seletivo Temporário para a função de
TECNICO ENFERMAGEM / Tecnico 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 Medicina Veterinária e
Zootecnia
Câmpus de Botucatu
Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia
RETIFICAÇÃO DO DOE DE 08/02/2020, PÁGINA 303, SEÇÃO
I
Considerando a Portaria UNESP 151/2020, nos itens mencionados no Edital 07/2020, referente ao Concurso Público de
Provas e Títulos para contratação de 01 PROFESSOR SUBSTITUTO, por prazo determinado, em caráter emergencial, para
atender excepcional interesse público, no ano letivo de 2020,
em 12 horas semanais de trabalho, sob o regime jurídico da
CLT e legislação complementar, na área de Clínica Veterinária,
sub-área de conhecimento Patologia Animal e na disciplina/
conjunto de disciplinas: “ANATOMIA PATOLÓGICA ESPECIAL
VETERINÁRIA, ANATOMIA PATOLÓGICA GERAL VETERINÁRIA,
MEDICINA LEGAL VETERINÁRIA, PRÁTICA DE ATIVIDADES
INTERDEPARTAMENTAIS DE APOIO DIAGNÓSTICO”, junto ao
Departamento de Clínica Veterinária da Faculdade de Medicina
Veterinária e Zootecnia do Câmpus de Botucatu, LEIA-SE O
ABAIXO e não o que constou.
7. COMISSÃO EXAMINADORA
7.8. A impugnação da Comissão Examinadora deverá ser
realizada através do endereço eletrônico: sarh.fmvz@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, 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 ordem de apresentação da aula seguirá a ordem de
inscrição dos candidatos, 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. Havendo mais de três candidatos inscritos,
a Comissão poderá dividi-los em grupos, sorteando pontos diferentes para a prova didática. O candidato será desclassificado da
prova didática se não atingir ou se ultrapassar o tempo acima
mencionado.
II - Prova de Títulos (análise de Curriculum Lattes documentado): de caráter classificatório, 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.
a) A documentação referente à via do Curriculum Lattes
documentado, conforme venha a ser estabelecido no edital,
deverá ser organizada respeitando a ordem dos critérios de
pontuação da prova de títulos (item 9 sub item 2.2).
8.2. As provas só terão início depois de publicadas as
decisões de recursos eventualmente interpostos contra o indeferimento das inscrições.
8.3. Os critérios e respectivas pontuações de avaliação das
provas, julgamento, classificação e desempate serão definidos
pelo Conselho do Departamento de Ensino na Unidade Uni-
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versitária, valendo-se de legislação específica, elaborada pela
unidade e aprovada em Congregação, observadas as seguintes
particularidades:
8.3.1. Na primeira fase do concurso, a avaliação de cada
candidato constituirá ato privativo do integrante da Comissão,
o qual deverá apresentar as suas notas de forma reservada à
Presidência do órgão.
8.3.2. A abertura dos documentos de atribuição de notas
será feita em reunião virtual da Comissão e na presença de
todos os seus membros titulares, depois de examinados todos
os candidatos e esgotadas todas as fases.
8.3.3. A análise referida na segunda fase do concurso poderá ser feita de forma consensual pelos membros da Comissão,
antes da abertura das demais notas atribuídas às provas e
arguição das fases precedentes, observados os critérios objetivos
de pontuação previstos em legislação específica da Unidade e
previamente divulgados no edital do concurso.
8.3.4. A arguição, análise e avaliação realizada pelos membros da Comissão Examinadora a distância, se dará nas mesmas
condições oferecidas aos examinadores na forma presencial..
8.3.5. Apuradas todas as notas, serão divulgadas as médias
finais, na ordem de classificação, permitindo a qualquer candidato, a pedido, o acesso às planilhas de composição das notas
de todos os candidatos.
8.3.6. O resultado do concurso será homologado pela Congregação da Unidade Universitária e publicado no Diário Oficial
do Estado - DOE.
9. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
Na avaliação do candidato será adotado o critério de
notas de 0 (zero) a 10 (dez) em todas as provas que terão os
seguintes pesos:
I - Didática - peso 2
II - Títulos (Análise de Curriculum Lattes) - peso 1;
- Natureza das Provas:
I - Prova didática: de caráter classificatório, 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 ordem de apresentação da aula seguirá a ordem de
inscrição dos candidatos, 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. Havendo mais de três candidatos inscritos,
a Comissão poderá dividi-los em grupos, sorteando pontos diferentes para a prova didática. O candidato será desclassificado da
prova didática se não atingir ou se ultrapassar o tempo acima
mencionado.
II – Prova de Títulos (análise de Curriculum Lattes documentado): de caráter classificatório, consiste na análise do Curriculum Lattes em que serão analisadas as atividades de formação,
didáticas e científicas, dos últimos 5 anos, com maior relevância
para as atividades relacionadas
com o conjunto de disciplinas do concurso.
a) A documentação referente à via do Curriculum Lattes
documentado, conforme venha a ser estabelecido no edital,
deverá ser organizada respeitando a ordem dos critérios de
pontuação da prova de títulos.
11. DOS RECURSOS
11.1. Caberá recurso, devidamente fundamentado, à Congregação, nas seguintes hipóteses:
I - contra a decisão de indeferimento da inscrição, no prazo
de 3 (três) dias úteis após a divulgação da lista de inscritos, no
endereço eletrônico da Universidade;
II - do resultado final do concurso, no prazo de 5 (cinco)
dias úteis, a partir da data de sua divulgação no Diário Oficial
do Estado-DOE.
11.2. O pedido de acesso às notas, previsto no item 8.3.4,
suspende o prazo do recurso contra o resultado final, o qual
será retomado a partir do atendimento, estendendo-se por mais
1 (um) dia útil se o deferimento tiver ocorrido no último dia do
prazo recursal.
11.3. A legitimidade para a interposição de recursos é
exclusiva de candidato,
11.4. Os recursos terão a forma escrita, devendo ser realizada através do endereço eletrônico: sarh.fmvz@unesp.br, dentro
do prazo previsto no Edital.
12. CONTRATAÇÃO
12.1. A contratação somente se efetivará após a homologação, esgotado o prazo para recurso ou julgados definitivamente
os recurso interpostos.
12.2. Os candidatos aprovados dentro do número de vagas
previstas no edital têm direito líquido e certo à contratação, no
prazo de validade do concurso e na forma especificada no edital.
12.3. O contrato de trabalho será estabelecido em prazo
máximo equivalente ao ano letivo fixado no calendário escolar,
correspondendo ao período de até 10 (dez) meses, quando não
poderá ser prorrogado, sendo que o estabelecido pelo período
de até 5 (cinco) meses, poderá ser prorrogado uma única vez, a
critério da Administração.
12.4. Apresentação de comprovante de estar em dia com as
obrigações militares, quando do sexo masculino;
12.5. Apresentação de comprovante de estar quite com a
Justiça Eleitoral;
12.6. O candidato estrangeiro fica dispensado das exigências contidas nos subitens 12.4 e 12.5.
12.7. Comprovação de não registrar antecedentes criminais.
12.8. O candidato deverá observar, o prazo de interstício
mínimo entre o término da vigência de um contrato em qualquer
Unidade da Unesp e o início de outro, previsto na Lei Complementar nº 1093/2009 e suas alterações.
13. DISPOSIÇÕES GERAIS
13.1. O resultado final do concurso público será publicado
no Diário Oficial do Estado-DOE.
13.2. - A Congregação terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis
para responder o recurso impetrado, a contar do prazo final
para recurso.
13.3. O resultado final do concurso público será homologado pela Congregação da Unidade Universitária.
13.4. Será eliminado do concurso público o candidato que
não comparecer na prova didática (videoconferência) no dia
e horário estabelecido ou não apresentar documento original
oficial com foto.
13.5. O candidato deve se responsabilizar pela conexão da
internet no momento da prova.
13.6. Ocorrendo problemas técnicos que impeça a adequada participação dos membros da Comissão Examinadora e/ou
do candidato, durante a realização da prova didática, havendo
tentativas restabelecimento da conexão sem sucesso, no período
de 30 (trinta) minutos, a prova será suspensa e reagendada.
13.7. A validade deste concurso será a partir da data de
publicação no Diário Oficial do Estado-DOE da homologação até
o final do ano letivo.
13.8. Não haverá devolução de importância paga, ainda que
maior ou em duplicidade, nem isenção total de pagamento do
valor da taxa de inscrição, seja qual for o motivo alegado, exceto
nos casos em que o concurso público não se realizar.
13.9. É de responsabilidade do candidato acompanhar
todas as publicações no Diário Oficial do Estado-DOE e no
endereço eletrônico www.inscricoes.unesp.br, referente ao presente concurso.
13.10. O Curriculum Lattes documentado ficará à disposição
dos candidatos durante o prazo de validade deste concurso.
Após este prazo, se não retirado, será descartado.
13.11. Os questionamentos relativos a casos omissos ou
duvidosos serão julgados pela comissão examinadora.
13.12. A inscrição implicará no conhecimento deste Edital e
no compromisso de aceitação das condições do concurso, aqui
estabelecidas.

13.13. O candidato será responsável por qualquer erro,
omissão e pelas informações prestadas no ato da inscrição.
13.14. O candidato que prestar declaração falsa, inexata
ou, ainda, que não satisfaça a todas as condições estabelecidas
neste Edital, terá sua inscrição cancelada, e em conseqüência,
anulados todos os atos dela decorrentes, mesmo que aprovado
e que o seja constatado posteriormente.
13.15. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais
atualizações ou retificações, enquanto não consumada à providência ou evento que lhes disser respeito, circunstância que
será mencionada em Edital ou Aviso a ser publicado no Diário
Oficial do Estado-DOE.
13.16. Qualquer membro da Congregação da Unidade
Universitária ou da Comissão tem legitimidade para denunciar
à direção da Unidade, ao Tribunal de Contas ou ao Ministério
Público, de forma fundamentada, as irregularidades que constar
na execução do concurso, em qualquer das suas fases.
13.17. São de inteira responsabilidade do candidato os
custos de deslocamento, hospedagem, alimentação, serviços de
acesso/manutenção à internet e de equipamentos eletrônicos ou
não de uso pessoal.
(Processo 121/2020-FMVZ-CB)
RETIFICAÇÃO DO DOE DE 24/01/2020, PÁGINAS 127, 128
e 129, SEÇÃO I
Considerando a Portaria UNESP 151/2020, nos itens mencionados no Edital 04/2020, referente ao 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
Clínica Veterinária, sub-área de conhecimento: Patologia Clínica
Veterinária e na disciplina/conjunto de disciplinas: “LABORATÓRIO CLÍNICO VETERINÁRIO, PRÁTICA DE ATIVIDADES
INTERDEPARTAMENTAIS DE APOIO DIAGNÓSTICO", junto ao
Departamento de Clínica Veterinária da Faculdade de Medicina
Veterinária e Zootecnia do Câmpus de Botucatu, LEIA-SE O
ABAIXO e não o que constou.
7. COMISSÃO EXAMINADORA
7.8. A impugnação da Comissão Examinadora deverá ser
realizada através do endereço eletrônico: sarh.fmvz@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, 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 ordem de apresentação da aula seguirá a ordem de
inscrição dos candidatos, 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. Havendo mais de três candidatos inscritos,
a Comissão poderá dividi-los em grupos, sorteando pontos diferentes para a prova didática. O candidato será desclassificado da
prova didática se não atingir ou se ultrapassar o tempo acima
mencionado.
II - Prova de Títulos (análise de Curriculum Lattes documentado): de caráter classificatório, 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.
a) A documentação referente à via do Curriculum Lattes
documentado, conforme venha a ser estabelecido no edital,
deverá ser organizada respeitando a ordem dos critérios de
pontuação da prova de títulos (item 9 sub item 2.2).
8.2. As provas só terão início depois de publicadas as
decisões de recursos eventualmente interpostos contra o indeferimento das inscrições.
8.3. Os critérios e respectivas pontuações de avaliação das
provas, julgamento, classificação e desempate serão definidos
pelo Conselho do Departamento de Ensino na Unidade Universitária, valendo-se de legislação específica, elaborada pela
unidade e aprovada em Congregação, observadas as seguintes
particularidades:
8.3.1. Na primeira fase do concurso, a avaliação de cada
candidato constituirá ato privativo do integrante da Comissão,
o qual deverá apresentar as suas notas de forma reservada à
Presidência do órgão.
8.3.2. A abertura dos documentos de atribuição de notas
será feita em reunião virtual da Comissão e na presença de
todos os seus membros titulares, depois de examinados todos
os candidatos e esgotadas todas as fases.
8.3.3. A análise referida na segunda fase do concurso poderá ser feita de forma consensual pelos membros da Comissão,
antes da abertura das demais notas atribuídas às provas e
arguição das fases precedentes, observados os critérios objetivos
de pontuação previstos em legislação específica da Unidade e
previamente divulgados no edital do concurso.
8.3.4. A arguição, análise e avaliação realizada pelos membros da Comissão Examinadora a distância, se dará nas mesmas
condições oferecidas aos examinadores na forma presencial..
8.3.5. Apuradas todas as notas, serão divulgadas as médias
finais, na ordem de classificação, permitindo a qualquer candidato, a pedido, o acesso às planilhas de composição das notas
de todos os candidatos.
8.3.6. O resultado do concurso será homologado pela Congregação da Unidade Universitária e publicado no Diário Oficial
do Estado - DOE.
9. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
Na avaliação do candidato será adotado o critério de
notas de 0 (zero) a 10 (dez) em todas as provas que terão os
seguintes pesos:
I - Didática - peso 2
II - Títulos (Análise de Curriculum Lattes) - peso 1;
- Natureza das Provas:
I - Prova didática: de caráter classificatório, 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 ordem de apresentação da aula seguirá a ordem de
inscrição dos candidatos, 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. Havendo mais de três candidatos inscritos,
a Comissão poderá dividi-los em grupos, sorteando pontos diferentes para a prova didática. O candidato será desclassificado da
prova didática se não atingir ou se ultrapassar o tempo acima
mencionado.
II – Prova de Títulos (análise de Curriculum Lattes documentado): de caráter classificatório, consiste na análise do Curriculum Lattes em que serão analisadas as atividades de formação,
didáticas e científicas, dos últimos 5 anos, com maior relevância
para as atividades relacionadas
com o conjunto de disciplinas do concurso.
a) A documentação referente à via do Curriculum Lattes
documentado, conforme venha a ser estabelecido no edital,
deverá ser organizada respeitando a ordem dos critérios de
pontuação da prova de títulos.
11. DOS RECURSOS
11.1. Caberá recurso, devidamente fundamentado, à Congregação, nas seguintes hipóteses:
I - contra a decisão de indeferimento da inscrição, no prazo
de 3 (três) dias úteis após a divulgação da lista de inscritos, no
endereço eletrônico da Universidade;
II - do resultado final do concurso, no prazo de 5 (cinco)
dias úteis, a partir da data de sua divulgação no Diário Oficial
do Estado-DOE.
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11.2. O pedido de acesso às notas, previsto no item 8.3.4,
suspende o prazo do recurso contra o resultado final, o qual
será retomado a partir do atendimento, estendendo-se por mais
1 (um) dia útil se o deferimento tiver ocorrido no último dia do
prazo recursal.
11.3. A legitimidade para a interposição de recursos é
exclusiva de candidato,
11.4. Os recursos terão a forma escrita, devendo ser realizada através do endereço eletrônico: sarh.fmvz@unesp.br, dentro
do prazo previsto no Edital.
12. CONTRATAÇÃO
12.1. A contratação somente se efetivará após a homologação, esgotado o prazo para recurso ou julgados definitivamente
os recurso interpostos.
12.2. Os candidatos aprovados dentro do número de vagas
previstas no edital têm direito líquido e certo à contratação, no
prazo de validade do concurso e na forma especificada no edital.
12.3. O contrato de trabalho será estabelecido em prazo
máximo equivalente ao ano letivo fixado no calendário escolar,
correspondendo ao período de até 10 (dez) meses, quando não
poderá ser prorrogado, sendo que o estabelecido pelo período
de até 5 (cinco) meses, poderá ser prorrogado uma única vez, a
critério da Administração.
12.4. Apresentação de comprovante de estar em dia com as
obrigações militares, quando do sexo masculino;
12.5. Apresentação de comprovante de estar quite com a
Justiça Eleitoral;
12.6. O candidato estrangeiro fica dispensado das exigências contidas nos subitens 12.4 e 12.5.
12.7. Comprovação de não registrar antecedentes criminais.
12.8. O candidato deverá observar, o prazo de interstício
mínimo entre o término da vigência de um contrato em qualquer
Unidade da Unesp e o início de outro, previsto na Lei Complementar nº 1093/2009 e suas alterações.
13. DISPOSIÇÕES GERAIS
13.1. O resultado final do concurso público será publicado
no Diário Oficial do Estado-DOE.
13.2. - A Congregação terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis
para responder o recurso impetrado, a contar do prazo final
para recurso.
13.3. O resultado final do concurso público será homologado pela Congregação da Unidade Universitária.
13.4. Será eliminado do concurso público o candidato que
não comparecer na prova didática (videoconferência) no dia
e horário estabelecido ou não apresentar documento original
oficial com foto.
13.5. O candidato deve se responsabilizar pela conexão da
internet no momento da prova.
13.6. Ocorrendo problemas técnicos que impeça a adequada participação dos membros da Comissão Examinadora e/ou
do candidato, durante a realização da prova didática, havendo
tentativas restabelecimento da conexão sem sucesso, no período
de 30 (trinta) minutos, a prova será suspensa e reagendada.
13.7. A validade deste concurso será a partir da data de
publicação no Diário Oficial do Estado-DOE da homologação até
o final do ano letivo.
13.8. Não haverá devolução de importância paga, ainda que
maior ou em duplicidade, nem isenção total de pagamento do
valor da taxa de inscrição, seja qual for o motivo alegado, exceto
nos casos em que o concurso público não se realizar.
13.9. É de responsabilidade do candidato acompanhar
todas as publicações no Diário Oficial do Estado-DOE e no
endereço eletrônico www.inscricoes.unesp.br, referente ao presente concurso.
13.10. O Curriculum Lattes documentado ficará à disposição
dos candidatos durante o prazo de validade deste concurso.
Após este prazo, se não retirado, será descartado.
13.11. Os questionamentos relativos a casos omissos ou
duvidosos serão julgados pela comissão examinadora.
13.12. A inscrição implicará no conhecimento deste Edital e
no compromisso de aceitação das condições do concurso, aqui
estabelecidas.
13.13. O candidato será responsável por qualquer erro,
omissão e pelas informações prestadas no ato da inscrição.
13.14. O candidato que prestar declaração falsa, inexata
ou, ainda, que não satisfaça a todas as condições estabelecidas
neste Edital, terá sua inscrição cancelada, e em conseqüência,
anulados todos os atos dela decorrentes, mesmo que aprovado
e que o seja constatado posteriormente.
13.15. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais
atualizações ou retificações, enquanto não consumada à providência ou evento que lhes disser respeito, circunstância que
será mencionada em Edital ou Aviso a ser publicado no Diário
Oficial do Estado-DOE.
13.16. Qualquer membro da Congregação da Unidade
Universitária ou da Comissão tem legitimidade para denunciar
à direção da Unidade, ao Tribunal de Contas ou ao Ministério
Público, de forma fundamentada, as irregularidades que constar
na execução do concurso, em qualquer das suas fases.
13.17. São de inteira responsabilidade do candidato os
custos de deslocamento, hospedagem, alimentação, serviços de
acesso/manutenção à internet e de equipamentos eletrônicos ou
não de uso pessoal.
(Processo 1372/2019-FMVZ-CB)
RETIFICAÇÃO DO DOE DE 15/02/2020, PÁGINA 213 e 214,
SEÇÃO I
Considerando a Portaria UNESP 151/2020, nos itens mencionados no Edital 08/2020, referente ao Concurso Público de
Provas e Títulos para contratação de 01 PROFESSOR SUBSTITUTO, por prazo determinado, em caráter emergencial, para
atender excepcional interesse público, no ano letivo de 2020,
em 12 horas semanais de trabalho, sob o regime jurídico da CLT
e legislação complementar, na área de Clínica Veterinária, sub-área de conhecimento Enfermidades Parasitárias dos Animais
e na disciplina/conjunto de disciplinas: “ENFERMIDADES PARASITÁRIAS DOS ANIMAIS”, junto ao Departamento de Clínica
Veterinária da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia
do Câmpus de Botucatu, LEIA-SE O ABAIXO e não o que constou.
7. COMISSÃO EXAMINADORA
7.8. A impugnação da Comissão Examinadora deverá ser
realizada através do endereço eletrônico: sarh.fmvz@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, 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 ordem de apresentação da aula seguirá a ordem de
inscrição dos candidatos, 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. Havendo mais de três candidatos inscritos,
a Comissão poderá dividi-los em grupos, sorteando pontos diferentes para a prova didática. O candidato será desclassificado da
prova didática se não atingir ou se ultrapassar o tempo acima
mencionado.
II - Prova de Títulos (análise de Curriculum Lattes documentado): de caráter classificatório, 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.
a) A documentação referente à via do Curriculum Lattes
documentado, conforme venha a ser estabelecido no edital,
deverá ser organizada respeitando a ordem dos critérios de
pontuação da prova de títulos (item 9 sub item 2.2).
8.2. As provas só terão início depois de publicadas as
decisões de recursos eventualmente interpostos contra o indeferimento das inscrições.
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