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 Edital nº 10/2021-STDARH/DTAd – convocação para provas
O Diretor da Divisão Técnica Administrativa da Faculdade 

de Odontologia do Campus de Araçatuba – UNESP, convoca 
os candidatos pela ordem de inscrição: Fernando Yamamoto 
Chiba - RG. 33.175.721-7-SSP/SP, Emílio Prado da Fonseca 
– RG. 5.731.296-MG e Lara Maria Herrera Drugowick – RG. 
43.672.955-6-SSP/SP, inscritos no concurso público de Provas 
e Títulos para contratação de 1(um) Professor Substituto para 
a disciplina de Bioestatística e Informática, objeto do Edital nº 
38/2020-STDARH/DTAd, para a realização das provas, de forma 
remota em reunião online, por meio da plataforma Google Meet, 
cujos links serão disponibilizados por e-mail no endereço ele-
trônico informado no formulário de inscrição, conforme segue:

Dia 10/02/2021 - às 10h00 – reunião de instalação da 
Comissão Examinadora e sorteio do ponto para prova didática. 
Na sequência, julgamento de Curriculum Lattes;

O sorteio do tema, de acordo com uma lista elaborada 
a partir do programa do concurso, será feito na presença de 
todos os membros da Comissão Examinadora e na presença 
dos candidatos, por videoconferência por meio da Plataforma 
Google Meet, com no mínimo 24 horas de antecedência do início 
previsto para a Prova Didática.

Dia 11/02/2021 - às 10h30 - realização da prova didática, 
que terá duração mínima de 40 minutos e máxima de 60 
minutos, e será realizada da forma de aula realizada por vide-
oconferência por meio da Plataforma Google Meet (segundo 
especificações divulgado no Edital de Convocação para provas)

O candidato deverá atentar às seguintes instruções:
– Acessar o link encaminhado para cada etapa no dia e 

horário estipulado, munido de documento de identidade com 
foto. Sua ausência importará na eliminação do concurso público.

– Não haverá segunda chamada para quaisquer das etapas, 
seja qual for o motivo alegado, sendo o candidato responsável 
pela conexão da internet no momento da prova.

– Durante a prova Didática o candidato deverá utilizar 
equipamento com câmera, de modo a permitir a visualização de 
sua imagem em tempo real.

– Para a realização da prova Didática, os recursos midiáticos 
serão de responsabilidade de cada candidato.

Proc. Foa nº 707/2020.
 Edital nº 11/2021-STDARH/DTAd – convocação para provas
O Diretor da Divisão Técnica Administrativa da Faculdade 

de Odontologia do Campus de Araçatuba – UNESP, convoca os 
candidatos pela ordem de inscrição: Emílio Prado da Fonseca 
- RG. 5.731.296-MG, Bruna Benício Rodrigues – RG. 48.429.701-
6-SSP/SP – e Cláudia Silva Gonçalves – RG. 22.069.584-2-SSP/SP, 
inscritos no concurso público de Provas e Títulos para contrata-
ção de 1(um) Professor Substituto para as disciplinas de Saúde 
Coletiva I e II, objeto do Edital nº 37/2020-STDARH/DTAd, para 
a realização das provas, de forma remota em reunião online, por 
meio da plataforma Google Meet, cujos links serão disponibiliza-
dos por e-mail no endereço eletrônico informado no formulário 
de inscrição, conforme segue:

Dia 10/02/2021 - às 14h30 – reunião de instalação da 
Comissão Examinadora e sorteio do ponto para prova didática. 
Na sequência, julgamento de Curriculum Lattes;

O sorteio do tema, de acordo com uma lista elaborada 
a partir do programa do concurso, será feito na presença de 
todos os membros da Comissão Examinadora e na presença 
dos candidatos, por videoconferência por meio da Plataforma 
Google Meet, com no mínimo 24 horas de antecedência do início 
previsto para a Prova Didática.

Dia 11/02/2021 - às 15h - realização da prova didática, que 
terá duração mínima de 40 minutos e máxima de 60 minutos, e 
será realizada da forma de aula realizada por videoconferência 
por meio da Plataforma Google Meet (segundo especificações 
divulgado no Edital de Convocação para provas)

O candidato deverá atentar às seguintes instruções:
– Acessar o link encaminhado para cada etapa no dia e 

horário estipulado, munido de documento de identidade com 
foto. Sua ausência importará na eliminação do concurso público.

– Não haverá segunda chamada para quaisquer das etapas, 
seja qual for o motivo alegado, sendo o candidato responsável 
pela conexão da internet no momento da prova.

– Durante a prova Didática o candidato deverá utilizar 
equipamento com câmera, de modo a permitir a visualização de 
sua imagem em tempo real.

– Para a realização da prova Didática, os recursos midiáticos 
serão de responsabilidade de cada candidato.

Proc. Foa nº 708/2020.
 Edital nº 12/2021-STDARH/DTAd – convocação para provas
O Diretor da Divisão Técnica Administrativa da Faculdade 

de Odontologia do Campus de Araçatuba – UNESP, convoca a 
candidata Thayse Yumi Hosida - RG. 10.731.556-0-SSP/PR, inscri-
ta no concurso público de Provas e Títulos para contratação de 
1(um) Professor Substituto para as disciplinas de Odontopedia-
tria e Odontopediatria II, objeto do Edital nº 39/2020-STDARH/
DTAd, para a realização das provas, de forma remota em reunião 
online, por meio da plataforma Google Meet, cujos links serão 
disponibilizados por e-mail no endereço eletrônico informado no 
formulário de inscrição, conforme segue:

Dia 10/02/2021 - às 10h30 – reunião de instalação da 
Comissão Examinadora e sorteio do ponto para prova didática. 
Na sequência, julgamento de Curriculum Lattes;

O sorteio do tema, de acordo com uma lista elaborada 
a partir do programa do concurso, será feito na presença de 
todos os membros da Comissão Examinadora e na presença 
dos candidatos, por videoconferência por meio da Plataforma 
Google Meet, com no mínimo 24 horas de antecedência do início 
previsto para a Prova Didática.

Dia 11/02/2021 - às 11h - realização da prova didática, que 
terá duração mínima de 40 minutos e máxima de 60 minutos, e 
será realizada da forma de aula realizada por videoconferência 
por meio da Plataforma Google Meet (segundo especificações 
divulgado no Edital de Convocação para provas)

O candidato deverá atentar às seguintes instruções:
– Acessar o link encaminhado para cada etapa no dia e 

horário estipulado, munido de documento de identidade com 
foto. Sua ausência importará na eliminação do concurso público.

– Não haverá segunda chamada para quaisquer das etapas, 
seja qual for o motivo alegado, sendo o candidato responsável 
pela conexão da internet no momento da prova.

– Durante a prova Didática o candidato deverá utilizar 
equipamento com câmera, de modo a permitir a visualização de 
sua imagem em tempo real.

– Para a realização da prova Didática, os recursos midiáticos 
serão de responsabilidade de cada candidato.

Proc. Foa nº 706/2020.

 CAMPUS DE ARARAQUARA
 Faculdade de Ciências Farmacêuticas
 CAMPUS DE ARARAQUARA
FACULDADE DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS
EDITAL Nº 17/2021-STDARH/FCF/CAr – Resultado e Clas-

sificação Final
O Diretor Técnico Substituto da Divisão Técnica Administra-

tiva, da Faculdade de Ciências Farmacêuticas, TORNA PÚBLICO 
o resultado e classificação final do Concurso Público de Títulos e 
Provas para contratação de 1 (um) Professor Substituto, em 12 
horas semanais de trabalho, junto ao Departamento de Fárma-
cos e Medicamentos da Faculdade de Ciências Farmacêuticas, 
nas disciplinas: “Controle Biológico de Qualidade de Fármacos 
e Medicamentos; Fundamentos de Controle Microbiológico 
de Qualidade de Fármacos e Medicamentos”, objeto do Edi-
tal nº 68/2020–DTAd-FCF/CAr, realizado no período de 03 e 
04/02/2021, na seguinte conformidade:

VI – DA LEGISLAÇÃO
6. O presente concurso obedecerá às disposições conti-

das na Deliberação CONSU-A-60/2020 e Deliberação CONSU-
-A-14/2011 que estabelece o perfil de Professor Associado I 
(MS5.1) da Faculdade de Engenharia Mecânica.

Anexo I – Programas das disciplinas
EM561 – Mecânica dos Fluidos II
• Forças estáticas exercidas por fluidos sobre superfícies;
• Conceitos cinemáticos;
• Introdução à análise diferencial dos escoamentos;
• Equações de Navier-Stokes;
• Escoamento incompressível de fluidos não viscosos;
• Noções de escoamentos em canais abertos;
• Camada-limite;
• Introdução ao escoamento compressível;
• Escoamento Viscoso Incompressível Interno: Escoamento 

laminar desenvolvido; Canal de placas; Tubos; Distribuição de 
tensão no escoamento desenvolvido em tubos; Perfil de velo-
cidades em escoamento turbulento; Equação da energia; Perda 
de carga; Perdas distribuídas; Fator de atrito; Perdas localizadas; 
Dutos não circulares; Diâmetro hidráulico; Tubulações simples; 
Redes de condutos.

• Escoamento Viscoso Incompressível Externo: O conceito 
de camada limite; Espessura; Equação integral da quantidade 
de movimento; Gradiente de pressão nulo; Escoamento laminar; 
Escoamento turbulento; Arrasto; Arrasto de atrito; Arrasto de 
pressão; Esfera e cilindro; Carenamento; Sustentação.

• Máquinas de Fluxo: Classificação das máquinas de fluxo; 
Análise de turbo máquinas; Equações da quantidade de movi-
mento angular e da energia; Características de desempenho; 
Velocidade específica; Semelhança; Cavitação; Aplicações a 
rotores de bombas, ventiladores, compressores e turbinas.

• Introdução ao Escoamento Compressível: Propagação de 
ondas sonoras; Velocidade do som; Número de Mach; Tipos de 
escoamento; Cone de Mach; Equações básicas do escoamento 
isentrópico; Efeito da variação de área.

• Noções de Escoamento em Canais Abertos: Propagação 
de ondas de superfície; Velocidade da onda; Número de Froude; 
Equação da energia; Efeito da variação de área em elevações 
e comportas.

IM574 – Instabilidades Hidrodinâmicas
• Tipos de instabilidades e fundamentos;
• Análise linear;
• Instabilidades em escoamentos cisalhantes;
• Instabilidades em interfaces;
• Análise fracamente não-linear.
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 CAMPUS DE ARAÇATUBA
 Faculdade de Odontologia
 Edital nº 8/2021-STDARH/DTAd – convocação para provas
O Diretor da Divisão Técnica Administrativa da Faculdade 

de Odontologia do Campus de Araçatuba – UNESP, convoca 
os candidatos pela ordem de inscrição: Kellen Cristine Tjioe - 
RG. 35.109.787-9-SSP/SP e Eduardo Kazuo Sannomiya – RG. 
13.037.978-5-SSP/SP, inscritos no concurso público de Provas e 
Títulos para contratação de 1(um) Professor Substituto para a 
disciplina de Radiologia Odontológica e Imaginologia, objeto do 
Edital nº 36/2020-STDARH/DTAd, para a realização das provas, 
de forma remota em reunião online, por meio da plataforma 
Google Meet, cujos links serão disponibilizados por e-mail 
no endereço eletrônico informado no formulário de inscrição, 
conforme segue:

Dia 10/02/2021 - às 8h – reunião de instalação da Comissão 
Examinadora e sorteio do ponto para prova didática. Na sequên-
cia, julgamento de Curriculum Lattes;

O sorteio do tema, de acordo com uma lista elaborada 
a partir do programa do concurso, será feito na presença de 
todos os membros da Comissão Examinadora e na presença 
dos candidatos, por videoconferência por meio da Plataforma 
Google Meet, com no mínimo 24 horas de antecedência do início 
previsto para a Prova Didática.

Dia 11/02/2021 - às 8:00h - realização da prova didática, 
que terá duração mínima de 40 minutos e máxima de 60 minu-
tos, e será realizada da forma de aula realizada por videoconfe-
rência por meio da Plataforma Google Meet.

O candidato deverá atentar às seguintes instruções:
– Acessar o link encaminhado para cada etapa no dia e 

horário estipulado, munido de documento de identidade com 
foto. Sua ausência importará na eliminação do concurso público.

– Não haverá segunda chamada para quaisquer das etapas, 
seja qual for o motivo alegado, sendo o candidato responsável 
pela conexão da internet no momento da prova.

– Durante a prova Didática o candidato deverá utilizar 
equipamento com câmera, de modo a permitir a visualização de 
sua imagem em tempo real.

– Para a realização da prova Didática, os recursos midiáticos 
serão de responsabilidade de cada candidato.

Proc. Foa nº 709/2020.
 Edital nº 9/2021-STDARH/DTAd – convocação para provas
O Diretor da Divisão Técnica Administrativa da Faculdade 

de Odontologia do Campus de Araçatuba – UNESP, convoca os 
candidatos pela ordem de inscrição:Fernanda Pereira de Caxias 
- RG. 2.147.070-SSP/ES e Joel Ferreira Santiago Júnior – RG. 
44.134.353-3-SSP/SP, inscritos no concurso público de Provas e 
Títulos para contratação de 1(um) Professor Substituto para as 
disciplinas de Prótese Parcial Removível e Oclusão, objeto do 
Edital nº 40/2020-STDARH/DTAd, para a realização das provas, 
de forma remota em reunião online, por meio da plataforma 
Google Meet, cujos links serão disponibilizados por e-mail 
no endereço eletrônico informado no formulário de inscrição, 
conforme segue::

Dia 10/02/2021 - às 14h – reunião de instalação da Comis-
são Examinadora e sorteio do ponto para prova didática. Na 
sequência, julgamento de Curriculum Lattes;

O sorteio do tema, de acordo com uma lista elaborada 
a partir do programa do concurso, será feito na presença de 
todos os membros da Comissão Examinadora e na presença 
dos candidatos, por videoconferência por meio da Plataforma 
Google Meet, com no mínimo 24 horas de antecedência do início 
previsto para a Prova Didática.

Dia 11/02/2021 - às 14h30 - realização da prova didática, 
que terá duração mínima de 40 minutos e máxima de 60 minu-
tos, e será realizada da forma de aula realizada por videoconfe-
rência por meio da Plataforma Google Meet

O candidato deverá atentar às seguintes instruções:
– Acessar o link encaminhado para cada etapa no dia e 

horário estipulado, munido de documento de identidade com 
foto. Sua ausência importará na eliminação do concurso público.

– Não haverá segunda chamada para quaisquer das etapas, 
seja qual for o motivo alegado, sendo o candidato responsável 
pela conexão da internet no momento da prova.

– Durante a prova Didática o candidato deverá utilizar 
equipamento com câmera, de modo a permitir a visualização de 
sua imagem em tempo real.

– Para a realização da prova Didática, os recursos midiáticos 
serão de responsabilidade de cada candidato.

Proc. Foa nº 727/2020.

1.5 A banca do concurso poderá solicitar ao candidato infor-
mações sobre o memorial descritivo ou solicitar documentação 
comprobatória.

1.6. O Memorial poderá ser aditado, instruído ou com-
pletado até a data fixada para o encerramento do prazo para 
inscrições.

1.7. Recebidas as inscrições e satisfeitas as condições do 
edital, as inscrições, com toda a documentação, serão direcio-
nadas à Unidade para emissão de parecer acerca do aceite das 
inscrições. A Comissão designada terá 15 dias para emitir o 
parecer sobre as inscrições.

1.7.1. O parecer que analisa as inscrições será submetido à 
Congregação da Unidade, que constituirá Comissão Julgadora. 
Os candidatos serão notificados por Edital, com antecedên-
cia mínima de 30 (trinta) dias, a respeito da composição da 
Comissão Julgadora e da fixação do calendário de provas, que 
será publicado no DOE após a aprovação das inscrições pela 
Congregação da Unidade.

1.8. Indeferido o pedido de inscrição, caberá pedido de 
reconsideração à da Unidade, até 48 horas após a publicação 
do indeferimento.

1.9. Mantendo-se o indeferimento pela Congregação da 
Unidade, caberá recurso à Câmara de Ensino, Pesquisa e Exten-
são do Conselho Universitário, até 48 horas após a publicação 
do indeferimento do pedido de reconsideração.

II - DA COMISSÃO JULGADORA DO CONCURSO
2. A Comissão Julgadora do concurso será constituída de 

5 (cinco) membros aprovados pela Congregação da Unidade, 
entre especialistas de renome na disciplina ou conjunto de 
disciplinas em concurso, 2 (dois) dos quais pertencerão ao 
corpo docente da Universidade, escolhidos entre professores 
de nível MS-6 ou MS-5, em exercício na Universidade, e os 3 
(três) restantes escolhidos entre professores dessas categorias 
ou de categorias equivalentes pertencentes a estabelecimentos 
de ensino superior oficial ou profissionais de reconhecida com-
petência na disciplina ou conjunto de disciplinas em concurso, 
pertencentes a instituições técnicas, científicas ou culturais do 
País ou do exterior.

2.1 A Comissão será presidida pelo Professor da Universida-
de de maior categoria ou, quando de igual categoria, pelo mais 
antigo no cargo ou função.

III - DAS PROVAS
3. O presente concurso constará das seguintes provas:
I. Prova de Títulos; (Peso um)
II. Prova de Arguição da tese ou do conjunto da produção 

científica, artística ou humanística do candidato após o seu 
doutoramento; (Peso um)

III. Prova Didática; (Peso um)
3.1. A Prova de Títulos consistirá na avaliação pela Comis-

são Julgadora, com base no memorial apresentado, dos títulos 
do candidato, emitindo parecer circunstanciado em que se realce 
sua criatividade na ciência, nas artes ou humanidades e suas 
competências como professor e orientador de trabalhos.

3.1.1. No julgamento de títulos será considerado cada um 
dos itens abaixo, por ordem decrescente de valor:

a. Atividades acadêmicas e profissionais do candidato rela-
cionadas com a área do concurso;

b. Títulos universitários;
c. Diplomas de outras dignidades universitárias e acadê-

micas e
d. Outras contribuições.
3.2. A tese a ser defendida pelo candidato deverá basear-

-se em trabalho de pesquisa original. No caso de o candidato 
optar pela apresentação do conjunto de sua produção científica, 
artística ou humanística, realizada após o doutoramento, este 
conjunto de trabalhos será organizado de modo a demonstrar 
a capacidade crítica do candidato, bem como a originalidade 
de suas pesquisas.

3.2.1. A Comissão Julgadora procederá à arguição do can-
didato em relação à tese ou o conjunto da produção científica, 
artística ou humanística do candidato após o seu doutoramento.

3.3. Na prova didática o candidato fará uma exposição 
sobre tema de sua livre escolha, dentre aqueles constantes do 
programa da disciplina ou conjunto de disciplinas ministradas 
na Universidade, publicado no edital, devendo revelar cultura 
aprofundada no assunto.

3.3.1 Compete à Comissão decidir se o tema escolhido pelo 
candidato é pertinente ao programa.

3.3.2. A prova didática terá a duração de 50 a 60 minutos 
e nela o candidato desenvolverá o assunto escolhido, vedada 
a leitura do texto da aula, mas facultando-se o emprego de 
recursos pedagógicos de sua escolha.

3.4. Caso o concurso seja realizado de forma remota, todos 
os atos públicos serão gravados com uso de tecnologia dispo-
nível nas unidades e arquivadas junto à Direção da unidade por 
no mínimo 6 (seis) meses após a homologação dos resultados 
pela CEPE.

3.4.1. A gravação de que trata o ‘caput’ poderá ser dispo-
nibilizada na íntegra ou em partes, mediante solicitação formal 
protocolizada junto à Direção da unidade responsável pelo 
concurso e assinatura de termo de responsabilidade pela guarda 
das informações e proibição de divulgação do todo ou de partes 
de seu conteúdo.

3.4.2. As etapas do concurso que ocorrerem de forma remo-
ta serão suspensas caso ocorra problema técnico que impeça 
a participação adequada de algum examinador ou candidato.

3.4.3. Ocorrendo um problema técnico durante a realização 
de uma etapa, esta deverá ser retomada a partir do estágio em 
que ocorreu o referido problema.

3.4.4. As razões da interrupção deverão estar registradas 
em ata, bem como a decisão da Comissão quanto às condições 
e prazo de retomada, incluindo a necessidade de se postergar o 
calendário incialmente divulgado.

IV - DO JULGAMENTO DAS PROVAS
4. Cada examinador atribuirá notas de 0 (zero) a 10 (dez) a 

cada uma das provas.
4.1. A nota final de cada examinador será a média das notas 

por ele atribuídas às provas.
4.2. Os candidatos que alcançarem, de 3 (três) ou mais 

examinadores, a média mínima 7,0 (sete), serão julgados habili-
tados à Livre-Docência.

4.3. Os membros da Comissão Julgadora emitirão o julga-
mento no mesmo dia da realização de cada prova mencionada 
no item III deste edital.

4.4. A Comissão Julgadora, terminadas as provas, emitirá 
um parecer circunstanciado, único e conclusivo, sobre o resul-
tado do concurso que será submetido à aprovação da Congre-
gação da Unidade.

4.5. Caso o concurso seja realizado de forma remota, o 
parecer emitido pela Comissão Julgadora poderá ser assinado de 
forma eletrônica (e-mail) ou mediante assinatura digital, deven-
do todos os documentos pertinentes ao concurso ser anexados 
aos autos correspondentes.

4.6. O parecer da Comissão Julgadora só poderá ser 
rejeitado pela Congregação, por erro formal de procedimento, 
mediante o voto da maioria absoluta dos membros.

4.7. A ciência da tabela de notas e da ata pelos candidatos 
será realizada de forma eletrônica, por meio de usuário e senha 
gerada especificamente para essa finalidade.

4.8. Todas as ocorrências observadas durante o concurso 
deverão ser registradas em ata elaborada pela Comissão 
Julgadora.

4.9. O resultado final do concurso para Livre-Docente, devi-
damente aprovado pela Congregação da Faculdade de Enge-
nharia Mecânica, será submetido à homologação da Câmara de 
Ensino, Pesquisa e Extensão, com posterior publicação no D.O.E.

V - DO RECURSO
5. Do julgamento do concurso caberá recurso, exclusiva-

mente de nulidade, à Câmara de Ensino, Pesquisa e Extensão.

 HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA USP
EDITAL HU nº 37/2021
RESULTADO FINAL/CLASSIFICAÇÃO
O Hospital Universitário da USP, torna público o Resultado 

Final/Classificação do Processo Seletivo MÉDICO TEMPORÁRIO 
CIRURGIA GERAL apurado de acordo com os critérios divul-
gados no Edital HU 15/2021 de Abertura de Processo Seletivo 
Simplificado.

CLASSIFICACA0 NOME CPF NOTA_A NOTA_B NOTA_C 
NOTA_DNOTA_ENOTA_F NOTA_G NOTA_FINAL

1 VERGILIUS JOSE FURTADO DE ARAUJO NETO 368767...83 
0 0 0 4 2 1 0 7

2 RODRIGO MARCUS CUNHA FRATI 368349...37 0 0 0 4 
2 1 0 7

3 THIAGO IANNER SILVA 044088...94 0 0 0 4 2 1 0 7
4 DANILO MARDEGAM RAZENTE 078054...69 0 0 0 4 1 

1 0 6
5 FERNANDO SIMIONATO PERROTTA 224106...92 0 0,5 0 

4 0 1 0 5,5
6 ALLAN GARMS MARSON 114933...89 1 0 0 4 0 0 0 5
7 CARLA PAZ 025373...61 0 0 0 4 0 1 0 5
8 BERNARDO PINHEIRO DE SENNA NOGUEIRA BATISTA 

191878...22 0 0 0 4 0 0 0 4
9 LIVIA PETRONE CARDOSO 335351...52 0 0 0 4 0 0 0 4
10 RAFAEL GUISALBERTE MALTEZ 307198...88 0 0 0 2 1 

0 0 3
11 GUSTAVO GONCALVES YOGOLARE 368207...05 0 0 0 

2 0 1 0 3
12 BARBARA ICHIYAMA MATTOS 400345...09 0 0 0 2 1 

0 0 3
13 CAROLINA NATALI MARTINS 103993...58 0 0 0 2 1 0 0 3
14 MARCIO RIBEIRO BARBOSA 141594...02 0 0 0,25 2 0 

0 0 2,25
15 JORGE HENRIQUE REINA 282982...29 0 0 0,25 2 0 0 

0 2,25
16 PATRICK DARGAINS MEDRADO 099838...10 0 0 0 0 

0 0 0 0
 HOSPITAL UNIVERSITÁRIO USP
EDITAL HU nº 38/2021
RESULTADO FINAL/CLASSIFICAÇÃO
O Hospital Universitário da USP, torna público o Resultado 

Final/Classificação do Processo Seletivo MÉDICO TEMPORÁRIO 
OBSTETRÍCIA apurado de acordo com os critérios divulgados 
no Edital HU 14/2021 de Abertura de Processo Seletivo Sim-
plificado.

CLASIFICACAO NOME CPF NOTA_A NOTA_B NOTA_C 
NOTA_D NOTA_E NOTA_FINAL

1 MARCO AURELIO KNIPPEL GALLETTA 088987...65 2,5 4 
1,5 1,0 1,0 10

2 LIGIA DE CASTRO RODRIGUES 381906...50 2,5 4 1,0 
1,0 0 8,5

3 TARSILA GASPAROTTO NOGUEIRA SOARES BRANDAO 
369463...84 2,5 4 0,5 0 0 7

4 FATIMA CASSIA DE SOUZA CABRAL 126846...65 0 4 1,5 
1,0 0 6,5

5 MARTA CAROLINA MARQUES SOUSA 076054...07 2,5 0 
1,5 1,0 0,5 5,5

6 DEBORAH TEODORO 418934...83 0 4 0,5 1,0 0 5,5
7 VANESSA MARQUES FRANCO 147357...06 2,5 0 1,5 0 0 4
8 LAIS CARVALHO LEITE 410229...70 2,5 0 0 1,0 0 3,5
9 DANIELA ETTORI CARDOSO DIAS 331080...00 0 0 0 1,0 

0,5 1,5
10 OLIVIA MARIA FERRAZ FERRARINI 376376...50 0 0 0 

0 0 0

 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

 REITORIA

 DIRETORIA GERAL DE RECURSOS 
HUMANOS
 Fica convocado(a) para contratação junto à UNICAMP, no 

prazo de 5(cinco) dias úteis a contar desta publicação, o(a) 
candidato(a) classificado(a) no Processo Seletivo Temporário, 
Edital de Abertura 004/2019, Processo Nº15P-3480/2019, para 
preenchimento da função/perfil: TECNICO ENFERMAGEM/Téc-
nico de enfermagem da Carreira de Profissionais de Apoio ao 
Ensino, Pesquisa e Extensão - junto à Unicamp. Classif. 120º - 
Nome SILVANIA KRIGER FIRME PEREIRA. Para isso, é necessário:

Dentro do prazo mencionado acima, encaminhar via email 
dpdadm@unicamp.br as cópias dos documentos solicitados no 
site: http://www.dgrh.unicamp.br/produtos-e-servicos/ingresso/
contratacao-temporaria

O não envio das cópias dos documentos no prazo esta-
belecido será considerado como desistência por parte do(a) 
interessado(a).

 SECRETARIA GERAL
 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
FACULDADE DE ENGENHARIA MECÂNICA
EDITAL
A Universidade Estadual de Campinas torna pública a 

abertura de inscrições para o concurso de provas e títulos para 
obtenção do Título de Livre Docente na área de Energia, Térmica 
e Fluidos e Petróleo, na(s) disciplina(s) EM561 – Mecânica dos 
Fluidos II e IM574 – Instabilidades Hidrodinâmicas, do Depar-
tamento de Energia, da Faculdade de Engenharia Mecânica, da 
Universidade Estadual de Campinas.

I – DAS INSCRIÇÕES
1. As inscrições deverão ser feitas exclusivamente por meio 

do link https://www.sis.cgu.unicamp.br/solicita/concurso/ no 
período de 30 dias a contar do primeiro dia útil subsequente ao 
da publicação deste edital no Diário Oficial do Estado (DOE), até 
às 23 horas e 59 minutos do último dia do prazo de inscrição.

1.1 Poderão se inscrever ao concurso graduados em Curso 
Superior, portadores do título de Doutor, conferido pelo menos 
três (3) anos antes da data da inscrição.

1.2. No momento da inscrição deverá ser apresentado, por 
meio do sistema de inscrição:

a. Título de Doutor;
b. Documento de identificação (cédula de identidade, 

título de eleitor, identidade expedida por conselho regional de 
fiscalização profissional, carteira de trabalho, passaporte ou 
identidade funcional expedida por órgão público);

c. Exemplar da tese ou do conjunto da produção científica, 
artística ou humanística do candidato após o seu doutoramento;

d. Exemplar do memorial contendo a formação científica, 
artística, didática e profissional do candidato, e, principalmente, 
suas atividades relacionadas com a disciplina ou conjunto de 
disciplinas em concurso, a saber:

d.1. Títulos universitários: relação nominal de títulos univer-
sitários, relacionados com a disciplina ou conjunto de disciplinas 
em concurso, bem como dos diplomas ou outras dignidades 
universitárias e acadêmicas;

d.2. Currículo lattes;
d.3. Narrativa comentada da trajetória acadêmica e profis-

sional, destacando os principais fatos da carreira;
d.4. Relação dos trabalhos publicados com os respectivos 

resumos, no caso de não constarem os DOI no currículo lattes.
1.3 O sistema emitirá um protocolo de recebimento após o 

encerramento da inscrição do candidato.
1.4 Os servidores da UNICAMP ficam desobrigados de 

apresentar documentos pessoais que já constem nos sistemas 
da Universidade.


