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C, o concurso público para contratação de Professor Substituto, 
em caráter emergencial, sob o regime jurídico da CLT e legisla-
ção complementar, em jornada de 12 (doze) horas semanais, 
relativo período ao ano letivo de 2021, e pelo prazo máximo de 
10 (dez) meses, junto ao Departamento de Produção e Saúde 
Animal, no conjunto de disciplinas de “Defesa Sanitária Animal” 
e “Enfermidades Infecciosas dos Animais”, objeto do Edital nº 
24/2020-STDARH-FMVA. Proc. ARAC/FMV 419/2020.

 FACULDADE DE MEDICINA VETERINÁRIA
COMUNICADO 05-2021-STDARH-FMVA
A DIREÇÃO DA FACULDADE DE MEDICINA VETERINÁRIA 

DO CAMPUS DE ARAÇATUBA – UNESP COMUNICA que foi 
homologado, em 26/04/2020, conforme Deliberação nº 41/2021-
C, o concurso público para contratação de Professor Substituto, 
em caráter emergencial, sob o regime jurídico da CLT e legisla-
ção complementar, em jornada de 12 (doze) horas semanais, 
relativo ao 1º semestre do ano letivo de 2021, junto ao Departa-
mento de Produção e Saúde Animal, no conjunto de disciplinas 
de “Parasitologia e Helmintologia Veterinárias” e “Epidemiolo-
gia Veterinária”, objeto do Edital nº 25/2020-STDARH-FMVA. 
Processo ARAC/FMV 420/2020.

 EDITAL Nº 20/2021 - STDARH - FMVA
O DIRETOR DA FACULDADE DE MEDICINA VETERINÁRIA 

DO CAMPUS DE ARAÇATUBA – UNESP DIVULGA a composição 
da Comissão Examinadora para o Concurso de Provas e Títulos 
para contratação de 01 (um) Professor Substituto, referente ao 
Edital nº 01/2021-STDARH-FMVA, disciplina de graduação de 
“Obstetrícia Veterinária", junto ao Departamento de Clínica, 
Cirurgia e Reprodução Animal da Faculdade de Medicina Vete-
rinária do Câmpus de Araçatuba. COMISSÃO EXAMINADORA, 
Membros titulares: Professor Associado Alicio Martins Júnior, 
Professor Assistente Doutor Carlos Antonio de Miranda Bomfim 
e Professor Doutor Rafael Silva Cipriano; Membros suplentes: 
Professora Associada Flávia de Rezende Eugênio, Professor Asso-
ciado Paulo Sérgio Patto dos Santos e Professor Associado André 
Luís Rios Rodrigues. 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 
Universitária, impugnação ao nome de um ou mais membros, 
titulares ou suplentes, exclusivamente para apontar, de forma 
fundamentada, a existência de causa de impedimento.

(Processo ARAC/FMV nº 15/2021) 

 CAMPUS DE ARARAQUARA
 Instituto de Química
 EDITAL Nº 56/2021 – IQ/CAr
O Diretor da Divisão Técnica Administrativa, do Instituto de 

Química do Câmpus de Araraquara, torna público, a deliberação 
“ad-referendum” da Congregação – Despacho nº 49/21-C/DTA-
-IQ/CAr de 27/04/21, com base na manifestação da Comissão 
Examinadora do referido concurso, NEGANDO provimento ao 
recurso impetrado pelo candidato Gabriel Leonardo Nogueira, 
RG 48.991.333-7, referente ao Edital nº 48/21-IQ/CAr - Resulta-
do e Classificação Final, para contratação de 01(um) Professor 
Substituto, em 12 horas semanais de trabalho, sob o regime jurí-
dico da CLT e Legislação Complementar, junto ao Departamento 
de Engenharia, Física e Matemática, na área de Física, subárea 
de Física e nas disciplinas/conjunto de disciplinas: Laboratório 
de Física II, Laboratório de Física III, Física Experimental I, Física 
Experimental II, Física III, junto ao Departamento de Engenharia, 
Física e Matemática do Instituto de Química – Campus de 
Araraquara –

Edital nº 14/21-IQ/CAr
(Proc. nº 111/21 - IQ/CAr)
Araraquara, 27 de abril de 2021.
André Luiz Palomino
Diretor Técnico de Divisão
Divisão Técnica Administrativa

 CAMPUS DE ASSIS
 Faculdade de Ciências e Letras de Assis
 CÂMPUS DE ASSIS
FACULDADE DE CIÊNCIAS E LETRAS
EDITAL Nº 106/2021-FCL/CAs.
(Processo nº 699/2020)
Homologando, conforme Deliberação “Ad Referendum” 

da Congregação de 27/04/2021 o resultado final do Concurso 
Público para contratação emergencial de Professor Substituto, 
sob o regime jurídico da CLT e legislação complementar, junto ao 
Departamento de Ciências Biológicas da Faculdade de Ciências 
e Letras do Câmpus de Assis, na área do conhecimento Ciências 
Exatas e da Terra, sub-área de conhecimento: Geociências, no 
conjunto de disciplinas “Geologia”, “Geologia para a Engenha-
ria” e “Paleontologia”, objeto do Edital nº 017/2020-FCL/CAs, 
conforme Edital de Divulgação de Resultado nº 069/2021- FCL/
CAs.

EDITAL Nº 107/2021-FCL/CAs.
(Processo nº 26/2021)
Homologando, conforme Deliberação “Ad Referendum” 

da Congregação de 27/04/2021 o resultado final do Concurso 
Público para contratação emergencial de Professor Substituto, 
sob o regime jurídico da CLT e legislação complementar, junto 
ao Departamento de Estudos Linguísticos, Literários e da Edu-
cação da Faculdade de Ciências e Letras do Câmpus de Assis, 
na área do conhecimento Educação, sub-área de conhecimento: 
Ensino-Aprendizagem, no conjunto de disciplinas “Metodologia 
de Ensino de Língua e Literatura Estrangeira: Estágio Supervisio-
nado III”, “Metodologia de Ensino de Língua e Literatura Estran-
geira: Estágio Supervisionado IV” e “Introdução aos Estudos da 
Educação”, objeto do Edital nº 027/2021-FCL/CAs, conforme 
Edital de Divulgação de Resultado nº 073/2021- FCL/CAs.

EDITAL Nº 108/2021-FCL/CAs.
(Processo nº 25/2021)
Homologando, conforme Deliberação “Ad Referendum” 

da Congregação de 27/04/2021 o resultado final do Concurso 
Público para contratação emergencial de Professor Substituto, 
sob o regime jurídico da CLT e legislação complementar, junto ao 
Departamento de Estudos Linguísticos, Literários e da Educação 
da Faculdade de Ciências e Letras do Câmpus de Assis, na área 
do conhecimento Linguística e Letras, sub-área de conhecimen-
to: Linguística e Língua Portuguesa, no conjunto de disciplinas 
“Leitura e Produção de Textos” e “Linguística Textual Aplicada À 
Língua Portuguesa”, objeto do Edital nº 026/2021-FCL/CAs, con-
forme Edital de Divulgação de Resultado nº 088/2021- FCL/CAs.

 CAMPUS DE BOTUCATU
 Faculdade de Medicina
 EDITAL Nº 304/2021 - STDARH/FM
RESULTADO INAL DA PROVA DE TÍTULOS E DIDÁTICA
Torna-se público o resultado final das provas de Títulos e 

Didática do concurso público para contratação de 01 (um) Pro-
fessor Substituto, por prazo determinado, referente ao EDITAL 
Nº 227/2021 - STDARH/FM na disciplina/conjunto de disciplinas:

Pediatria I, II e III e Módulo Semiológico da Saúde da 
Criança e do Adolescente: Pediatria Ambulatorial e cuidados 
primários junto ao

Departamento de Pediatria da Faculdade de Medicina do 
Câmpus de Botucatu.

Candidato Habilitado:
NOME - RG – NOTA PROVA DE TÍTULOS – NOTA PROVA 

DIDÁTICA – MÉDIA FINAL - CLASSIFICAÇÃO
ANA MARIA DAUN CAÇÃO PEREIRA – 43.501.922-3 – 7,0 

– 8,5 – 8,0 - 1º
Candidatos ausentes:
10.865.622-0
65.455.481-X
O(s) candidato(s) poderá(ão) solicitar revisão de notas 

no prazo de 5 dias úteis, contados da data desta publicação, 

Matemática de Laboratório: Aplicações Médicas e Biológi-
cas, June Campbell; Joe Campbell, 3a edição, Ed. Roca, 1986.

3.1.2. Biologia geral: Biologia Molecular (DNA, RNA, repli-
cação, transcrição tradução), células procariontes e eucariontes.

Referência:
Lehninger Principles of Biochemistry, Eds: Nelson D.L. & Cox, 

M.M., 5ª edição, W.H. Freeman and Company, 2008.
(1) Os fundamentos da bioquímica
(2) Fundamentos celulares.
(3) Genes e cromossomos
(4) Metabolismo do DNA
(5) Metabolismo do RNA
(6) Metabolismo de proteínas
(7) Regulação da expressão gênica
3.2. BIOQUÍMICA
Referência:
Lehninger Principles of Biochemistry, Eds: Nelson D.L. & Cox, 

M.M., 5ª edição, W.H. Freeman and Company, 2008.
(1) Aminoácidos, peptídeos e proteínas
(2) Estrutura tridimensional das proteínas
(3) Função das proteínas
(4) Enzimas
(5) Princípios de bioenergética
(6) Glicólise, gliconeogênese e via das pentoses fosfato
(7) Ciclo do ácido cítrico
(8) Fosforilação oxidativa e fotofosforilação
(9) Biossíntese de carboidratos em plantas e bactérias
(10) Regulação da expressão gênica
3.3. GENÉTICA
Referência:
Griffiths AJF, Wessler SR, Carrol SB, Doebley. Introdução à 

Genética. 11a edição. Editora Guanabara Koogan, 2015.
Griffiths AJF, Miller JH, Suzuki DT, et al. An Introduction to 

Genetic Analysis, 7th edition. New York: W. H. Freeman, 2000.
Pierce BA. Genética Essencial: Conceitos e Conexões. Edito-

ra Guanabara Koogan, 2012.
Snustad DP, Simmons MJ. Fundamentos de Genética. Editora 

Guanabara Koogan 6a edição, 2013.
(1) O trabalho de Mendel
(2) Padrões de Herança
(3) Base cromossômica da herança
(4) Estrutura e função do DNA
(5) Replicação, mutação e reparo do DNA
(6) Alterações cromossômicas
(7) Mapeamento genético
(8) Biologia molecular do funcionamento gênico
(9) Noções de organização de genomas de procariotos e 

eucariotos
3.4. MICROBIOLOGIA
Referência:
Microbiologia Trabulsi-Alterthum (6ª Edição), Editora Athe-

neu, 2015.
Microbiologia de Brock (14ª Edição) Madigan M., Martinko 

J., Dunlap PV, Clark DP. Editora Artmed, 2016.
(1) Introdução à microbiologia
(2) Morfologia e estrutura
(3) Nutrição, metabolismo e crescimento bacteriano
(4) Controle de microrganismo
(5) Transformação genética
(6) Plasmídeos e conjugação
(7) Bacteriófagos e transdução
(8) Transposição genética
(9) Propriedade geral dos vírus
(10) Replicação viral
3.5. ENGENHARIA DE BIOPROCESSOS
Referência:
Biotecnologia Industrial – vol. 2 Engenharia Bioquímica, 

Eds: Schmidell W, Lima UA, Aquarone E, Borzani W, 1ª edição, 
Editora Edgard Blücher, 2001.

(1) Microrganismos e meios de cultura para utilização 
industrial

(2) Cinética de processos fermentativos
(3) Modelagem matemática e simulação de processos 

fermentativos
(4) Biorreatores e processos fermentativos
(5) Fermentação descontínua
(6) Fermentação descontínua alimentada
(7) Fermentação contínua
(8) Agitação e aeração em biorreatores
(9) Purificação de produtos biotecnológicos
4. MATRÍCULA
Para efetuar a matrícula no Programa, são necessários os 

seguintes documentos:
4.1. Formulário para matrícula no PPIB (LINK)
4.2. Formulário para inscrição em disciplinas (LINK)
4.3. Comprovante/Protocolo da submissão do projeto de 

pesquisa à CEUA e/ou CEPSH ou isenção, conforme instruções 
no site (LINK)

4.4. Comprovante de proficiência na língua inglesa, con-
forme item 5.

4.5. Eventuais documentos que não tiverem sido apresen-
tados na inscrição conforme itens 1.2.5.8, 1.2.5.9 e 1.2.5.10.

5. PROFICIÊNCIA NA LÍNGUA INGLESA
Serão aceitos como comprovante para a demonstração 

da proficiência na língua inglesa os certificados emitidos pelas 
seguintes entidades, com as exigências especificadas:

5.1. Centro de Línguas da FFLCH/USP (ICB e correlatas): 
mínimo de 60% do exame específico para Mestrado e de 70% 
para Doutorado.

5.2. Cultura Inglesa: mínimo de 50% do exame específico 
(Mestrado ou Doutorado).

5.3. Tese Prime: para Mestrado: TEAP (Test of English for 
Academic and Professional Purposes): mínimo de 50 pontos; ou 
para Doutorado: WAP (Writing for Academic and Professional 
Purposes): mínimo de 50 pontos.

5.4. TOEFL iBT (Test of English as a Foreign Language – 
internet-Based Test): mínimo de 84 pontos.

5.5. IELTS (International English Language Testing System): 
mínimo de nota 6.

5.6. TOEFL ITP: Pontuação mínima necessária: 567.
6. PARA CANDIDATOS ESTRANGEIROS
6.1. O candidato estrangeiro deverá obrigatoriamente ter 

visto estudantil (Visto temporário IV - VITEM IV).

 UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA

 UNIDADES UNIVERSITÁRIAS

 CAMPUS DE ARAÇATUBA
 Faculdade de Medicina Veterinária
 FACULDADE DE MEDICINA VETERINÁRIA
COMUNICADO 03-2021-STDARH-FMVA
A DIREÇÃO DA FACULDADE DE MEDICINA VETERINÁRIA 

DO CAMPUS DE ARAÇATUBA – UNESP COMUNICA que foi 
homologado, em 26/04/2020, conforme Deliberação nº 48/2021-
C, o concurso público para contratação de Professor Substituto, 
em caráter emergencial, sob o regime jurídico da CLT e legisla-
ção complementar, em jornada de 12 (doze) horas semanais, 
relativo ao 1º semestre letivo do ano de 2021, junto ao Depar-
tamento de Produção e Saúde Animal, disciplina de “Fisiologia 
Especial Veterinária”, objeto do Edital nº 07/2021-STDARH-
-FMVA. Processo ARAC/FMV 34/2021.

 FACULDADE DE MEDICINA VETERINÁRIA
COMUNICADO 04-2021-STDARH-FMVA
A DIREÇÃO DA FACULDADE DE MEDICINA VETERINÁRIA 

DO CAMPUS DE ARAÇATUBA – UNESP COMUNICA que foi 
homologado, em 26/04/2020, conforme Deliberação nº 40/2021-

1.2. No ato da inscrição, o candidato deverá apresentar os 
seguintes documentos:

1.2.1. Requerimento de Inscrição (LINK)
1.2.2. Ofício de aceite do Orientador (LINK) credenciado 

como Pleno no programa.
1.2.3. Para o Doutorado Direto os candidatos deverão 

entregar comprovantes de experiência pregressa que compro-
vem: (i) experiência em estágios de iniciação científica, aperfei-
çoamento e/ou treinamento técnico por pelo menos dois anos 
com comprovante de participação em pelo menos um evento 
científico com comprovante de publicação de resumo ou (ii) 
experiência em estágios de iniciação científica, aperfeiçoamento 
e/ou treinamento técnico por pelo menos um ano com compro-
vante de publicação de pelo menos um artigo científico ou (iii) 
experiência profissional, por pelo menos dois anos, em área de 
desenvolvimento relacionada à Biotecnologia com depósito 
de pelo menos um pedido de patente ou participação em pelo 
menos um evento científico com comprovante de publicação de 
resumo. Casos especiais poderão ser analisados pela Comissão 
de Pós-Graduação, desde que representem experiência equiva-
lente aos itens i, ii e iii.

1.2.4. Comprovante de pagamento de taxa de inscrição no 
valor de R$150,00 (cento e cinquenta reais), que deverá ser paga 
previamente ao ato da inscrição por depósito do valor corres-
pondente à taxa de inscrição conforme os dados a seguir: Banco 
do Brasil, Agência 7009-2 Conta corrente 130417-8 – Instituto 
de Ciências Biomédicas – ICB.

1.2.4.1. O candidato deve ainda comunicar o depósito à 
Tesouraria do ICB, enviando por email (para tesour@icb.usp.br) 
com os seguintes dados:

- recibo do depósito digitalizado;
- nome completo do candidato;
- referir a que se deve o depósito.
1.2.5. Cópia legível e simples dos seguintes documentos:
1.2.5.1. Cédula de identidade (RG) (não serão aceitas CNH 

e Carteiras de Órgãos ou de Conselhos de Classe).
1.2.5.2. CPF.
1.2.5.3. Certidão de nascimento e/ou casamento.
1.2.5.4. Título de eleitor com comprovante da última 

votação.
1.2.5.5. Certificado de reservista (para candidatos do sexo 

masculino).
1.2.5.6. Histórico escolar da graduação.
1.2.5.7. Histórico escolar de pós-graduação (SOMENTE 

PARA DOUTORADO).
1.2.5.8. Diploma de Mestre (frente e verso) ou Certificado 

de Defesa do Mestrado (SOMENTE PARA DOUTORADO). A ins-
crição no Processo Seletivo poderá ser feita com declaração do 
orientador em que conste a provável data de defesa, mas para 
efetivação da matrícula um destes documentos é imprescindível.

1.2.5.9. Diploma da Graduação (frente e verso) ou cer-
tificado de colação de grau. A inscrição poderá ser feita com 
declaração da Instituição de Ensino Superior em que conste 
a provável data de colação de grau, mas para efetivação da 
matrícula, o Diploma da Graduação ou o certificado de colação 
de grau é imprescindível.

1.2.5.10. Se estrangeiro, Registro Nacional de Estrangeiro 
(RNE) e passaporte. A inscrição pode ser feita com o passaporte, 
mas no ato da matrícula é obrigatória a apresentação do RNE 
com data válida e visto estudantil.

1.2.6. Projeto de Pesquisa contendo 10 a 20 páginas (resu-
mo, introdução, objetivos, material e métodos, cronograma de 
execução); favor não encadernar.

1.2.7. Curriculum vitae, conforme modelo do site (LINK) 
apresentando trabalhos publicados (artigo científico, livro e 
capítulo de livro), patentes, resumos/trabalhos completos em 
congressos, média ponderada na graduação, iniciação científica 
e bolsas. Anexar os comprovantes de cada um dos itens.

1.2.8. As inscrições para Doutorado Direto deverão ser 
referendadas pela Comissão de Pós-Graduação. Caso não sejam 
comprovadas as condições prevista no item 1.2.3, o candidato 
será considerado com inscrito para Mestrado.

1.3. O candidato e o orientador deverão manter atualizados 
seus endereços eletrônicos durante todo o prazo de validade 
do processo seletivo. Todas as informações pertinentes serão 
enviadas ao email fornecido.

1.4. É de inteira responsabilidade do candidato e do 
orientador acompanhar os comunicados e demais informações 
referentes a este processo seletivo através do email fornecido e 
do site do programa.

2. PROCESSO SELETIVO:
2.1. A prova oral de conhecimento será realizada no perí-

odo de 15 a 16 de junho de 2021. Excepcionalmente, a prova 
de conhecimento será realizada de forma online. O candidato 
inscrito deverá obrigatoriamente estar conectado à internet e 
ter uma câmera (webcam) e microfone ligados durante todo o 
período da prova. Até 24 horas antes do início da prova oral de 
conhecimento, será enviado o link para acessar o ambiente vir-
tual da realização da prova e as instruções para sua realização.

2.1.1. Para o Mestrado, serão aceitos no programa os 
candidatos que obtiverem na prova oral de conhecimento, elimi-
natória, nota superior ou igual a 5,0 (cinco).

2.1.2. Para o Doutorado e Doutorado Direto, serão aceitos 
no programa os candidatos que obtiverem na prova oral de 
conhecimento, eliminatória, nota superior ou igual a 6,0 (seis).

2.1.3. Na prova oral de conhecimento, serão avaliados: (I) 
domínio técnico do projeto proposto; (II) sua abrangência de 
visão sobre Biotecnologia; (III) conhecimentos sobre CIÊNCIAS 
BÁSICAS e (IV) e conhecimentos em pelo menos um dentre os 
seguintes temas: (i) BIOQUÍMICA; (ii) GENÉTICA; (iii) MICROBIO-
LOGIA ou (iv) ENGENHARIA DE BIOPROCESSOS.

2.1.4. A prova oral de conhecimento será gravada.
2.2. O Projeto de Pesquisa será avaliado quanto à sua ade-

quação ao Programa Interunidades em Biotecnologia.
2.3. O curriculum vitae será avaliado com base nos tra-

balhos publicados (artigo científico, livro e capítulo de livro), 
patentes, resumos/trabalhos completos em congressos, média 
ponderada na graduação, iniciação científica e bolsas.

2.4. A nota final será a média ponderada das notas da prova 
oral de conhecimento (peso 3, para o Mestrado, e peso 2, para o 
Doutorado) e da avaliação do curriculum vitae (peso 1).

2.4.1. Os candidatos serão classificados em ordem decres-
cente de nota final.

2.4.2. Em caso de igualdade na nota final, considerando até 
a segunda casa decimal, serão adotados os seguintes critérios 
de desempate:

1º – Maior nota de prova oral de conhecimento
2º – Maior nota de curriculum vitae.
2.5. O resultado final será divulgado por email aos candi-

datos e pelo site do Programa (http://sites.usp.br/biotecnologia).
2.6. A partir da divulgação do resultado, o candidato 

aprovado terá o prazo de 15 (quinze) dias para manifestar seu 
interesse pela vaga. Após este prazo, serão chamados candida-
tos da lista de espera, até o preenchimento do número de vagas 
previsto no Edital do Processo Seletivo.

2.7. Após a divulgação do resultado, o candidato terá um 
prazo de 05 (cinco) dias úteis para encaminhar recurso do 
resultado final da avaliação, devendo este recurso ser encami-
nhado por escrito com as justificativas de sua solicitação para a 
Comissão de Pós-Graduação.

3. PROGRAMA DA PROVA ORAL DE CONHECIMENTO
3.1. CIÊNCIAS BÁSICAS
3.1.1. Cálculos em laboratório (preparo de soluções: massa/

volume, volume/volume, molaridade, normalidade; conceitos de 
equilíbrio ácido-base, tampões).

Referência:
Bioquímica: teoria e problemas, Irwin H Segel, Traduzido 

por Denise Mattatia Grassiano – Livros Técnicos Científicos 
Editora, 1979.

Examinadora Prof. Dra. Maria Amélia Campos de Oliveira
Julgamento do memorial com prova pública de arguição 

(peso 5): 9,0
Prova Didática (peso 3): 8,0
Média: 8,6
Resultado: habilitada e indicada
Candidata: Dra. Giovanna Mariah Orlandi
Examinadora. Profa. Dra. Ana Cleide da Silva Dias
Julgamento do memorial com prova pública de arguição 

(peso 5): 8,5
Prova Didática (peso 3): 8,9
Média: 8,7
Examinadora. Profa. Dra. Valéria Marli Leonello
Julgamento do memorial com prova pública de arguição 

(peso 5): 8,5
Prova Didática (peso 3): 9,0
Média: 8,7
Examinadora Prof. Dra. Maria Amélia Campos de Oliveira
Julgamento do memorial com prova pública de arguição 

(peso 5): 8,5
Prova Didática (peso 3): 8,5
Média: 8,5
Resultado: habilitada e não indicada
Em vista dos resultados obtidos, a Comissão Julgadora 

indicou a candidata Doutora Alexandra Bulgarelli do Nascimento 
para a contratação de 1 (um) docente por prazo determinado, 
como Professor Contratado III (Professor Doutor), junto ao 
Departamento de Enfermagem em Saúde Coletiva da Escola 
de Enfermagem da Universidade de São Paulo, classificando 
em 2º lugar a Doutora Giovanna Mariah Orlandi (Processo 
21.1.00014.07.1).

O processo seletivo foi realizado nos termos da Resolução 
USP nº 8002/2020. Não foram registrados problemas técnicos 
que inviabilizassem ou comprometessem as provas.

São Paulo, 26 de abril de 2021.
Profa. Dra. Regina Szylit
Diretora

 FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO 
PRETO
 FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO - USP
Retificação FMRP-USP Nº 002/2021 do EDITAL FMRP-USP 

Nº 005/2021 ABERTURA DE INSCRIÇÕES PARA PROCESSO SELE-
TIVO SIMPLIFICADO, referente ao as inscrições para o processo 
seletivo para a contratação de 01 (um) docente(s) por prazo 
determinado, Claro 1251791, como Professor Contratado III 
(MS-3.1, para os contratados com título de Doutor), com salário 
de R$ 1.918,72, como Professor Contratado II (MS-2, para os 
contratados com título de Mestre), com salário de R$ 1.371,79, 
ou como Professor Contratado I (MS-1, para os contratados 
somente portadores de diploma de graduação), com salário de 
R$ 927,33, referência mês de maio de 2019, com jornada de 12 
(doze) horas semanais de trabalho, junto ao Departamento de 
Clínica Médica/ Área de Dermatologia, nos termos da Resolução 
nº 5.872/10 e alterações posteriores, bem como das Resoluções 
nº 7.354/17 e 8.002/20, publicado no D.O. de 23 de abril de 
2021, pág. 242, Poder Executivo - Seção I.

ONDE SE LÊ: “estarão abertas por 15 dias, no período das 
09:00h (horário de Brasília) do dia 26 de abril às 23:59h (horá-
rio de Brasília) do dia 10 de abril de 2021” LEIA-SE: “estarão 
abertas por 15 dias, no período das 09:00h (horário de Brasília) 
do dia 26 de abril às 23:59h (horário de Brasília) do dia 10 de 
maio de 2021”

 FACULDADE DE SAÚDE PÚBLICA
 UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
FACULDADE DE SAÚDE PÚBLICA
Edital 004/2021
CONCURSO PARA OBTENÇÃO DE TÍTULO DE LIVRE-DOCÊN-

CIA DO DEPARTAMENTO DE POLÍTICA, GESTÃO E SAÚDE A 
QUE SE REFERE O EDITAL 045/2020, PUBLICADO NO D.O. DE 
08/01/2021

APROVAÇÃO DE INSCRIÇÃO E INDICAÇÃO DE COMISSÃO 
JULGADORA, BEM COMO DA PRESIDÊNCIA DA BANCA.

A Congregação da Faculdade de Saúde Pública em sua 
3ª/2021 Sessão, realizada em 22.04.2021, aprovou a inscrição 
da candidata Márcia Cristina das Dores Bandini, na especiali-
dade “Políticas e Sistemas de Saúde”, bem como a Comissão 
Julgadora que ficou assim constituída:

Membros Titulares:
Professor Titular Fernando Mussa Abujamra Aith – Departa-

mento de Política, Gestão e Saúde/USP;
Professora Associada Áurea Maria Zöllner Ianni - Departa-

mento de Política, Gestão e Saúde/USP;
Professor Titular Tarcísio Márcio Magalhães Pinheiro - 

Departamento de Medicina Preventiva e Social da Universidade 
Federal de Minas Gerais/UFMG;

Professora Associada Mônica Angelim Gomes de Lima - 
Departamento de Medicina Preventiva da Universidade Federal 
da Bahia/UFBA;

Professor Associado José Dari Krein - Instituto de Economia 
da Universidade Estadual de Campinas.

Membros Suplentes:
Professora Titular Frida Marina Fischer - Departamento de 

Saúde Ambiental da Faculdade de Saúde Pública/USP;
Professor Assoc. Rodolfo Andrade de Gouveia Vilela - Depar-

tamento de Saúde Ambiental da Faculdade de Saúde Pública/
USP, aposentado;

Professora Titular Carmen Simone Grilo Diniz – Departa-
mento de Saúde, Ciclos de Vida e Sociedade da Faculdade de 
Saúde Pública/USP;

Professor Titular Pedro Bohomoletz de Abreu Dallari - Insti-
tuto de Relações Internacionais/USP.

A Presidência da Comissão Julgadora será exercida pelo 
Professor Titular Fernando Mussa Abujamra Aith.

 HOSPITAL UNIVERSITÁRIO
 HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA USP
EDITAL HU nº 97/2021
CONVOCAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO
O Hospital Universitário da USP, na ordem de classificação 

estabelecida pelo Edital 17/2021 de Resultado Final/Classifica-
ção e tendo em vista o candidato, RAFAEL DA SILVA GIANNASI 
SEVERINI (10ª), não compareceu, convoca: - VIOLETA LESCHER 
FACCIOLLA (11ª) a comparecer 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 83/2020 de Abertura de Processo 
Seletivo Simplificado para a Função de MÉDICO TEMPORÁRIO 
PEDIATRIA GERAL, visando a dar andamento à contratação 
pelo regime da CLT, sob pena de ser considerada desistente do 
Processo Seletivo.

 INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOMÉDICAS
 Edital de Abertura de Processo Seletivo
2º Semestre 2021 - Biotecnologia
O Presidente da Comissão de Pós-Graduação do Programa 

de Pós-Graduação Interunidades em Biotecnologia da Univer-
sidade de São Paulo torna pública a abertura de processo de 
seleção para 15 vagas para mestrado e 10 vagas para doutorado 
e/ou doutorado direto junto ao Programa.

1. INSCRIÇÃO
1.1. As inscrições deverão ser realizadas no período de 

31 de maio a 02 de junho de 2021 exclusivamente por correio 
eletrônico enviado a Secretaria do Programa de Pós-Graduação 
Interunidades em Biotecnologia (biotec@icb.usp.br).
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