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 SECRETARIA GERAL
 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
FACULDADE DE ENGENHARIA DE ALIMENTOS
EDITAL
Concurso Público de Provas e Títulos para obtenção do Títu-

lo de Livre Docente na Área Básica de Engenharia de Alimentos, 
nas disciplinas TA734 – Instalações Industriais e TA832 – Formu-
lação e Avaliação de Projetos, do Departamento de Engenharia 
de Alimentos, da Faculdade de Engenharia de Alimentos, da 
Universidade Estadual de Campinas, referente ao processo n.º 
04P-22320/2019. O Concurso que trata o presente Edital será 
realizado nos dias 22 e 23 de março de 2021, com início às 09:00 
horas, por meio de sistema de videoconferência ou outro meio 
eletrônico, considerando-se que durante o período da epidemia 
e isolamento social em virtude da COVID-19, aplica-se o dispos-
to na Deliberação CONSU-A-32/2020, com o seguinte calendário 
fixado para a realização das provas:

Dia 22/03/2021 – segunda-feira
09h00 - Abertura dos Trabalhos
09h45 - Sorteio do Ponto da Prova Didática
10h00 - Prova de Títulos
Dia 23/03/2021 – terça-feira
10h00 - Prova Didática
11h30 - Prova de Arguição (Avaliação do Conjunto da Pro-

dução Científica ou Defesa de Tese)
A Comissão Julgadora será constituída dos seguintes 

Professores Doutores: Titulares: Vivaldo Silveira Júnior (FEA/
UNICAMP), Marcelo Cristianini (FEA/UNICAMP), Alessandra 
Lopes de Oliveira (FZEA/USP), Javier Telis Romero (IBILCE/
UNESP) e Jefferson Luiz Gomes Correa (UFLA). Suplentes: Maria 
Aparecida Silva (FEQ/UNICAMP), João Borges Laurindo (UFSC), 
Bruno Augusto Mattar Carciofi (UFSC), Pedro Esteves Duarte 
Augusto (ESALQ/USP), Vivian Lara dos Santos Silva (FZEA/USP), 
Luiza Helena Meller da Silva (UFPA) e José Carlos Cunha Petrus 
(UFSC). Ficam pelo presente Edital, convocados os membros da 
Comissão Julgadora e a candidata inscrita: Profa. Dra. Louise 
Emy Kurozawa.

 UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA

 UNIDADES UNIVERSITÁRIAS

 CAMPUS DE ARAÇATUBA
 Faculdade de Odontologia
 EDITAL 18/2021-STDARH/DTAd – Resultado Final
A Direção da Faculdade de Odontologia do Campus de 

Araçatuba-UNESP, torna público o resultado final do Concurso 
Público de Títulos e Provas para contratação de 1(um) Professor 
Substituto, por prazo determinado, em caráter emergencial, para 
atender a excepcional interesse público, no ano letivo de 2021 e 
pelo prazo máximo de 10(dez) meses, sob o regime jurídico da 
CLT e Legislação Complementar, em jornada de 12 horas sema-
nais de trabalho, na disciplina de Saúde Coletiva I e II, junto ao 
Departamento de Odontologia Preventiva e Restauradora, rea-
lizado nos dias 10 e 11/02/2021, decidindo indicar a candidata 
aprovada para preencher a função, por atender às exigências 
e os critérios estabelecidos no edital 37/2020-STDARH/DTAd, 
publicado no DOE de 24/12/2020, na seguinte conformidade:

CANDIDATA HABILITADA:
CLASSIFICAÇÃO - NOME – RG. – MÉDIA FINAL
Comissão Examinadora/notas por Examinador – Análise 

Curricular (Peso 2) – Didática (Peso 1) - Média Final por Exa-
minador.

1º – CLÁUDIA SILVA GONÇALVES – 22.069.584-2-SSP/
SP – 7,00

Profª. Titular Suzely Adas Saliba Moimaz – 12,00 – 9,00 
- 7,00;

Profº. Titular Orlando Saliba – 12,00 – 9,00 – 7,00;
Profº.Associado Rogério de Castilho Jacinto - 12,00 – 9,00 

– 7,00;
Caberá recurso no prazo de 5 dias úteis contados da data 

desta publicação, mediante requerimento dirigido à Congre-
gação da Faculdade de Odontologia do Câmpus de Araçatuba 
e encaminhado através do endereço eletrônico: stdarh.foa@
unesp.br.

Processo FOA-708/2020
 Edital nº 19/2021-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, Jéssica Monique Lopes Moreno – RG. 
48.940.909-X-SSP/SP, Clóvis Lamartine de Moraes Melo Neto 
– 9.880.022-0-SSP/PR, Érica Dorigatti de Ávila – RG. 32.998.797-
5-SSP/SP e Ariane Rodrigues Barion – RG. 48.651.878-SSP/SP, 
inscritos no concurso público de Provas e Títulos para contrata-
ção de 1(um) Professor Substituto para as disciplinas de Prótese 
Total e Oclusão, objeto do Edital nº 41/2020-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 25/02/2021 - às 8h30 – 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 26/02/2021 – a partir das 8h30 - 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, pela 
ordem de inscrição acima.

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 728/2020.

 CAMPUS DE ARARAQUARA
 Faculdade de Ciências e Letras
 Despacho do Diretor, de 16/02/2021.
O Diretor da Faculdade de Ciências e Letras do Câmpus 

de Araraquara, de acordo com a deliberação “ad referendum” 
da Congregação de 16/02/2021, manteve a decisão de inde-
ferimento da inscrição da candidata: Rosimara Silva Correia, 
RG 42.432.446-5 SSP/SP, por não atender as exigências cons-
tantes no item 4.1.3 do Edital nº 086/2020-FCL/CAr. (Processo 
732/2020-FCL/CAr.)

 EDITAL Nº 025/2021 – FCL/CAr
Acham-se abertas, nos termos do Despacho nº 

009/2021-RUNESP de 05/02/2021, publicado em 06/02/2021 
e com base na Resolução UNESP nº 58/2018 e alterações 
posteriores e Portaria UNESP nº 404/2018, as inscrições do con-
curso público de Provas e Títulos para contratação de 01 (um) 
PROFESSOR SUBSTITUTO, por prazo determinado, em caráter 
emergencial, para atender excepcional interesse público, no 
período relativo ao ano letivo de 2021, em 12 horas semanais de 

Extensão da Unicamp. Classificação - nome: 14° - LIVIA MARIA 
MARINI SILVA. Para isso, o(a) candidato(a) deverá:

1 - Dentro do prazo mencionado acima encaminhar via 
email dpdadm@unicamp.br as cópias dos documentos listados 
na página http://www.dgrh.unicamp.br/produtos-e-servicos/

ingresso/admissao-paepe-a-partir-do-edital-58-2018, bem 
como os documentos solicitados no item 13.2 do edital de 
abertura.

O não envio das cópias dos documentos no prazo estabele-
cido será considerado como desistência por parte do(a)

interessado(a);
2 - Acessar http://periciasmedicas.gestaopublica.sp.gov.br/

eSisla, clicar na aba "Ingressante" e agendar a perícia médica 
dentro de 10 (dez) dias corridos a contar desta publicação para 
atender aos itens 13.2.2 a 13.3.2 do edital de abertura.

Divisão de Gestão de Pessoal
Fica convocado(a) para admissão o(a) candidato(a) 

classificado(a) no Concurso Público, Edital de Abertura 75/2018, 
para preenchimento da função/perfil: PROFISSIONAL PARA 
ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS / Profissional de administração 
da Carreira de Profissionais de Apoio ao Ensino, Pesquisa e 
Extensão da Unicamp. Classificação - nome: 15° - WALDIR 
CELSO REIS JUNIOR. Para isso, o(a) candidato(a) deverá:

1 - Dentro do prazo mencionado acima encaminhar via 
email dpdadm@unicamp.br as cópias dos documentos lista-
dos na página http://www.dgrh.unicamp.br/produtos-e-servicos/ 
ingresso/admissao-paepe-a-partir-do-edital-58-2018, bem como     
os documentos solicitados no item 13.2 do edital de abertura.

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

2 - Acessar http://periciasmedicas.gestaopublica.sp.gov.br/
eSisla, clicar na aba "Ingressante" e agendar a perícia médica 
dentro de 10 (dez) dias corridos a contar desta publicação para 
atender aos itens 13.2.2 a 13.3.2 do edital de abertura.

 Divisão de Gestão de Pessoal
Fica convocado(a) para admissão o(a) candidato(a) 

classificado(a) no Concurso Público, Edital de Abertura 69/2018, 
para preenchimento da função/perfil: PROFISSIONAL PARA 
ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS / Técnico em administração da 
Carreira de Profissionais de Apoio ao Ensino, Pesquisa e 
Extensão da Unicamp. Classificação - nome: 124° - MATHEUS 
CORREIA DOS REIS E SOUZA. Para isso, o(a) candidato(a) deverá:

1 - Dentro do prazo mencionado acima encaminhar via 
email dpdadm@unicamp.br as cópias dos documentos lista-
dos na página http://www.dgrh.unicamp.br/produtos-e-servicos/
ingresso/admissao-paepe-a-partir-do-edital-58-2018, bem como 
os documentos solicitados no item 13.2 do edital de abertura.

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

2 - Acessar http://periciasmedicas.gestaopublica.sp.gov.br/
eSisla, clicar na aba "Ingressante" e agendar a perícia médica 
dentro de 10 (dez) dias corridos a contar desta publicação para 
atender aos itens 13.2.2 a 13.3.2 do edital de abertura.

Divisão de Gestão de Pessoal
Fica convocado(a) para admissão o(a) candidato(a) 

classificado(a) no Concurso Público, Edital de Abertura 69/2018, 
para preenchimento da função/perfil: PROFISSIONAL PARA 
ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS / Técnico em administração da 
Carreira de Profissionais de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Exten-
são da Unicamp. Classificação - nome: 125° - LETICIA DE FARIA 
CORREIA. Para isso, o(a) candidato(a) deverá:

1 - Dentro do prazo mencionado acima encaminhar via 
email dpdadm@unicamp.br as cópias dos documentos lista-
dos na página http://www.dgrh.unicamp.br/produtos-e-servicos/
ingresso/admissao-paepe-a-partir-do-edital-58-2018, bem como 
os documentos solicitados no item 13.2 do edital de abertura.

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

2 - Acessar http://periciasmedicas.gestaopublica.sp.gov.br/
eSisla, clicar na aba "Ingressante" e agendar a perícia médica 
dentro de 10 (dez) dias corridos a contar desta publicação para 
atender aos itens 13.2.2 a 13.3.2 do edital de abertura.

Divisão de Gestão de Pessoal
Fica convocado(a) para admissão o(a) candidato(a) 

classificado(a) no Concurso Público, Edital de Abertura 69/2018, 
para preenchimento da função/perfil: PROFISSIONAL PARA 
ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS / Técnico em administração da 
Carreira de Profissionais de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Exten-
são da Unicamp. Classificação - nome: 126° - MAYARA FERNAN-
DA ALGENTON. Para isso, o(a) candidato(a) deverá:

1 - Dentro do prazo mencionado acima encaminhar via 
email dpdadm@unicamp.br as cópias dos documentos lista-
dos na página http://www.dgrh.unicamp.br/produtos-e-servicos/
ingresso/admissao-paepe-a-partir-do-edital-58-2018, bem como 
os documentos solicitados no item 13.2 do edital de abertura.

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

2 - Acessar http://periciasmedicas.gestaopublica.sp.gov.br/
eSisla, clicar na aba "Ingressante" e agendar a perícia médica 
dentro de 10 (dez) dias corridos a contar desta publicação para 
atender aos itens 13.2.2 a 13.3.2 do edital de abertura.

Divisão de Gestão de Pessoal
Fica convocado(a) para admissão o(a) candidato(a) 

classificado(a) no Concurso Público, Edital de Abertura 69/2018, 
para preenchimento da função/perfil: PROFISSIONAL PARA 
ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS / Técnico em administração da 
Carreira de Profissionais de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Exten-
são da Unicamp. Classificação - nome: 127° - EVELIN ROSEANE 
BOTTESINI. Para isso, o(a) candidato(a) deverá:

1 - Dentro do prazo mencionado acima encaminhar via 
email dpdadm@unicamp.br as cópias dos documentos listados 
na página http://www.dgrh.unicamp.br/produtos-e-servicos/

ingresso/admissao-paepe-a-partir-do-edital-58-2018, bem 
como os documentos solicitados no item 13.2 do edital de 
abertura.

O não envio das cópias dos documentos no prazo estabele-
cido será considerado como desistência por parte do(a)

interessado(a);
2 - Acessar http://periciasmedicas.gestaopublica.sp.gov.br/

eSisla, clicar na aba "Ingressante" e agendar a perícia médica 
dentro de 10 (dez) dias corridos a contar desta publicação para 
atender aos itens 13.2.2 a 13.3.2 do edital de abertura.

 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 001/2019, Processo Nº15P-25774/2018, para 
preenchimento da função/perfil: ENFERMEIRO / Enfermeiro da 
Carreira de Profissionais de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Exten-
são - junto à Unicamp. Classif. 63º - Nome - BENEDITO ADÃO 
GOMES DE LIMA. 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).

 Fica autorizada a prorrogação da admissão, por 30 (trinta) 
dias, de CAMILE LANZA DE PAULA, RG nº 54591234-9, na fun-
ção/perfil: PEDAGOGO/Pedagogo da Carreira de Profissionais de 
Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão – Edital de Abertura de 
Concurso nº 74/2018.

ta Bittencourt Peixoto sobre o tema sorteado com antecedência 
regimental de 24 horas. A prova teve duração de 48 minutos. A 
seguir, às 15 horas e 21 minutos, em sessão pública transmitida 
no canal da EEL no YouTube, teve início a PROVA DIDÁTICA do 
candidato Dr. Jonas Takeo Carvalho, sobre o tema sorteado com 
antecedência regimental de 24 horas. A prova teve duração de 
50 minutos. A seguir, em sessão fechada, cada membro da 
Comissão de Seleção atribuiu nota à PROVA DIDÁTICA dos 
candidatos, em formulário próprio e individual. A prova foi ava-
liada tomando como base a qualidade da preparação de aula, a 
organização do tema, a objetividade, o conteúdo, a clareza e a 
didática da exposição. Considerando os resultados obtidos, os 
candidatos doutores Debora Souza Alvim, Felipe Antonio Fernan-
des Antunes, Ligia Alves da Silva, Roberta Bittencourt Peixoto, 
Lucas Gonçalves Queiroz, Nathália Villa Santos e Fausto Macha-
do da Silva, foram habilitados nesta ordem, tendo sido indicado 
o candidato Dr.ª Debora Souza Alvim, por unanimidade, para ser 
contratado por tempo determinado, como Professor Contratado 
III (Doutor), para preenchimento de 1 (uma) vaga junto ao 
Departamento de Ciências Básicas e Ambientais desta Unidade 
(Processo 2020.1.1055.88.9). Assinou a Comissão de Seleção em 
12 de fevereiro de 2021.

 ESCOLA POLITÉCNICA
 RETIFICAÇÃO
No edital EP-012-2021 publicado no DOE de 13.02.2021, 

onde se lêu:
“A Diretora da Escola Politécnica da Universidade de São 

Paulo torna público a todos os interessados que, conforme 
aprovação pelo Conselho Técnico Administrativo, em reunião 
realizada em 11/02/2021, estarão abertas por vinte dias, no 
período das 9 horas (horário de Brasília) do dia 16/02/2021 às 
17 horas (horário de Brasília) do dia 07/03/2021, as inscrições 
para o processo seletivo para a contratação de 01 (um) docente 
por prazo determinado, como Professor Contratado III (MS-3.1), 
com salário de R$ 1.918,72, referência: mês de maio de 2019, 
com jornada de 12 (doze) horas semanais de trabalho, junto 
ao Departamento de Engenharia de Produção - PRO, na área 
“Economia da Produção e Engenharia Financeira” nos termos 
da Resolução nº 5.872/10 e alterações posteriores, bem como 
das Resoluções nº 7.354/17 e 8.002/20.”

LEIA-SE:
A Diretora da Escola Politécnica da Universidade de São 

Paulo torna público a todos os interessados que, conforme 
aprovação pelo Conselho Técnico Administrativo, em reunião 
realizada em 11/02/2021, estarão abertas por vinte dias, no 
período das 9 horas (horário de Brasília) do dia 16/02/2021 às 
17 horas (horário de Brasília) do dia 07/03/2021, as inscrições 
para o processo seletivo para a contratação de 01 (um) docente 
por prazo determinado, como Professor Contratado III (MS-3.1), 
com salário de R$ 1.918,72, referência: mês de maio de 2019, 
com jornada de 12 (doze) horas semanais de trabalho, junto 
ao Departamento de Engenharia de Produção - PRO, na área 
“ENGENHARIA ECONÔMICA E FINANCEIRA” nos termos da 
Resolução nº 5.872/10 e alterações posteriores, bem como das 
Resoluções nº 7.354/17 e 8.002/20.

 FACULDADE DE MEDICINA
 FACULDADE DE MEDICINA DA USP – EDITAL ATAC/

FM/9/2021 - RESULTADO FINAL / CLASSIFICAÇÃO E HOMOLO-
GAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO DOCENTE

A Diretoria da Faculdade de Medicina da Universidade de 
São Paulo torna público o Resultado Final / Classificação do Pro-
cesso Seletivo para a contratação de um (01) docente por prazo 
determinado, como Professor Contratado 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), 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 
MFT0922, MFT0213, MFT0254, MFT0709 e MFT0716, referente 
ao edital de abertura de inscrições ATAC/FM/58/2020 (publicado 
no D.O.E. de 17 de outubro de 2020), ao edital de aprovação 
da Comissão de Seleção e publicidade das inscrições ATAC/
FM/76/2020 (publicado no D.O.E. de 18 de dezembro de 2020) e 
ao edital de convocação às provas ATAC/FM/1/2021 (publicado no 
D.O.E. de 15 de janeiro de 2021). O Processo Seletivo foi realizado 
nos dias 4 e 5 de fevereiro de 2021.

Classificação - Nome
1ª colocada -  - Vanessa da Costa Rosa Corrêa
2ª colocada -  - Daniela Oliveira de Carvalho Verissimo e 

Melo
A Comissão de Seleção redigiu o relatório final do Processo 

Seletivo, no qual consta o resultado acima descrito. O referido 
relatório foi aprovado “ad referendum” do Conselho Técnico 
Administrativo da Faculdade de Medicina da Universidade de 
São Paulo, em 11 de fevereiro de 2021.

 FACULDADE DE MEDICINA DA USP – EDITAL ATAC/
FM/10/2021 - RESULTADO FINAL / CLASSIFICAÇÃO E HOMOLO-
GAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO DOCENTE

A Diretoria da Faculdade de Medicina da Universidade de 
São Paulo torna público o Resultado Final / Classificação 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 Doutor), ou como Professor 
Contratado II (MS-2, para os contratados com título de Mestre), 
com jornada de 12 (doze) horas semanais de trabalho, junto ao 
Departamento de Fisioterapia, Fonoaudiologia e Terapia Ocupa-
cional – Curso de Terapia Ocupacional, com base no programa 
das disciplinas MFT 0799, MFT 0798, MFT 0724, referente ao 
edital de abertura de inscrições ATAC/FM/50/2020 (publicado 
no D.O.E. de 3 de outubro de 2020), ao edital de aprovação 
da Comissão de Seleção e publicidade das inscrições ATAC/
FM/82/2020 (publicado no D.O.E. de 22 de dezembro de 2020) 
e ao comunicado de retirada de candidatura ATAC/FM/4/2021 
(publicado no D.O.E. de 4 de fevereiro de 2021) .

A Primeira Etapa do Processo Seletivo (candidaturas por-
tadoras de título de Doutorado), realizada nos dias 8 e 9 de 
fevereiro de 2021, teve como candidata inscrita e participante 
a Dr.ª Simone Alves dos Santos. No dia 9 de fevereiro de 2021, 
de acordo com o item 13 do edital de abertura de inscrições, a 
candidata desistiu do Processo Seletivo.

A Comissão de Seleção redigiu o relatório final do Processo 
Seletivo, no qual consta o resultado acima descrito. O referido 
relatório foi aprovado “ad referendum” do Conselho Técnico 
Administrativo da Faculdade de Medicina da Universidade de 
São Paulo, em 11 de fevereiro de 2021.

 HOSPITAL UNIVERSITÁRIO
 DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO
Despacho do Superintendente do Hospital Universitário da 

USP, de 16/02/2021.
A vista do Edital HU 47/2021 de Resultado Final/Classifi-

cação, homologo o Processo Seletivo de MÉDICO TEMPORÁRIO 
ANESTESIOLOGIA, que teve a publicação do Edital HU 28/2021 
de Abertura de Processo Seletivo Simplificado no Diário Oficial 
do Estado de São Paulo de 22/01/2021.
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Fica convocado(a) para admissão o(a) candidato(a) 

classificado(a) no Concurso Público, Edital de Abertura 75/2018, 
para preenchimento da função/perfil: PROFISSIONAL PARA 
ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS / Profissional de administração 
da Carreira de Profissionais de Apoio ao Ensino, Pesquisa e 

ÇÃO da candidata Dr.ª Debora Souza Alvim. Às 15 horas e 50 
minutos, a Dr.ª Debora Souza Alvim tomou ciência da LISTA DE 
PONTOS PARA A PROVA DIDÁTICA e a Presidente, utilizando um 
sorteador eletrônico elaborado por um professor da EEL, proce-
deu ao sorteio do ponto da PROVA DIDÁTICA que foi o de nº 
“5”: “Interações Bióticas e Abióticas na Paisagem”. A candidata 
Dr.ª Debora Souza Alvim declarou estar ciente e de acordo, por 
e-mail. A seguir, às 16 horas, em sessão pública transmitida no 
canal da EEL no YouTube, teve início o JULGAMENTO DO MEMO-
RIAL COM PROVA PÚBLICA DE ARGUIÇÃO da candidata Dr.ª 
Adriana Correia de Velosa. Às 16 horas e 50 minutos, a Dr.ª 
Adriana Correia de Velosa tomou ciência da LISTA DE PONTOS 
PARA A PROVA DIDÁTICA e a Presidente, utilizando um sortea-
dor eletrônico elaborado por um professor da EEL, procedeu ao 
sorteio do ponto da PROVA DIDÁTICA que foi o de nº “7”: 
“Conceitos de qualidade ambiental, poluição, padrões de quali-
dade e de emissão”. A candidata Dr.ª Adriana Correia de Velosa 
declarou estar ciente e de acordo, por e-mail. No dia 10 de 
fevereiro de 2021, às 9 horas e 15 minutos, em sessão pública 
transmitida no canal da EEL no YouTube, teve início a PROVA 
DIDÁTICA do candidato Dr. Ricardo Bertholo Valim, sobre o tema 
sorteado com antecedência regimental de 24 horas. A prova teve 
duração de 49 minutos. A seguir, às 10 horas e 10 minutos, em 
sessão pública transmitida no canal da EEL no YouTube, teve 
início a PROVA DIDÁTICA da candidata Dr.ª Ana Carolina Russo 
sobre o tema sorteado com antecedência regimental de 24 
horas. A prova teve duração de 42 minutos. A seguir, às 11 horas 
e 12 minutos, em sessão pública transmitida no canal da EEL no 
YouTube, teve início a PROVA DIDÁTICA da candidata Dr.ª Debo-
ra Ferreira Laurito Friend sobre o tema sorteado com antecedên-
cia regimental de 24 horas. A prova teve duração de 47 minutos. 
A seguir, às 12 horas e 10 minutos, em sessão pública transmiti-
da no canal da EEL no YouTube, teve início a PROVA DIDÁTICA 
da candidata Dr.ª Fernanda Gaudio Augusto sobre o tema sorte-
ado com antecedência regimental de 24 horas. A prova teve 
duração de 38 minutos, não atingindo o mínimo de 40 minutos, 
não cumprindo o estabelecido no item 6.3.7 do Edital 12/2020. 
Às 14 horas e 50 minutos, em sessão pública transmitida no 
canal da EEL no YouTube, teve início a PROVA DIDÁTICA do 
candidato Dr. Felipe Antonio Fernandes Antunes, sobre o tema 
sorteado com antecedência regimental de 24 horas. A prova teve 
duração de 48 minutos. A seguir, às 15 horas e 50 minutos, em 
sessão pública transmitida no canal da EEL no YouTube, teve 
início a PROVA DIDÁTICA da candidata Dr.ª Debora Souza Alvim 
sobre o tema sorteado com antecedência regimental de 24 
horas. A prova teve duração de 45 minutos. O Serviço de Assis-
tência aos Colegiados e Concursos recebeu, por e-mail, mensa-
gem da candidata Dr.ª Adriana Correia de Velosa, informando 
que não continuaria sua participação neste processo seletivo. Às 
16 horas e 50 minutos, em sessão pública transmitida no canal 
da EEL no YouTube, a Comissão de Seleção constatou a não 
apresentação da candidata Dr.ª Adriana Correia de Velosa para a 
realização da PROVA DIDÁTICA, dando por encerrados os traba-
lhos no dia. No dia 11 de fevereiro de 2021, às 8 horas, em 
sessão pública transmitida no canal da EEL no YouTube, teve 
início o JULGAMENTO DO MEMORIAL COM PROVA PÚBLICA DE 
ARGUIÇÃO do candidato Dr. Lucas Gonçalves Queiroz. Às 8 
horas e 50 minutos, o Dr. Lucas Gonçalves Queiroz tomou ciência 
da LISTA DE PONTOS PARA A PROVA DIDÁTICA e a Presidente, 
utilizando um sorteador eletrônico elaborado por um professor 
da EEL, procedeu ao sorteio do ponto da PROVA DIDÁTICA que 
foi o de nº “4” – “Sucessão ecológica”. O candidato Dr. Lucas 
Gonçalves Queiroz declarou estar ciente e de acordo, por e-mail. 
A seguir, às 9 horas, em sessão pública transmitida no canal da 
EEL no YouTube, teve início o JULGAMENTO DO MEMORIAL 
COM PROVA PÚBLICA DE ARGUIÇÃO da candidata Dr.ª Ligia 
Alves da Silva. Às 9 horas e 50 minutos, a Dr.ª Ligia Alves da Silva 
tomou ciência da LISTA DE PONTOS PARA A PROVA DIDÁTICA e 
a Presidente, utilizando um sorteador eletrônico elaborado por 
um professor da EEL, procedeu ao sorteio do ponto da PROVA 
DIDÁTICA que foi o de nº “7” – “Conceitos de qualidade 
ambiental, poluição, padrões de qualidade e de emissão”. A 
candidata Dr.ª Ligia Alves da Silva declarou estar ciente e de 
acordo, por e-mail. A seguir, às 10 horas, em sessão pública 
transmitida no canal da EEL no YouTube, teve início o JULGA-
MENTO DO MEMORIAL COM PROVA PÚBLICA DE ARGUIÇÃO da 
candidata Dr.ª Nathália Villa Santos. Às 10 horas e 50 minutos, a 
Dr.ª Nathália Villa Santos tomou ciência da LISTA DE PONTOS 
PARA A PROVA DIDÁTICA e a Presidente, utilizando um sortea-
dor eletrônico elaborado por um professor da EEL, procedeu ao 
sorteio do ponto da PROVA DIDÁTICA que foi o de nº “1” – 
“Conceito, estrutura e classificação dos ecossistemas”. A candi-
data Dr.ª Nathália Villa Santos declarou estar ciente e de acordo, 
por e-mail. A seguir, às 11 horas, em sessão pública transmitida 
no canal da EEL no YouTube, teve início o JULGAMENTO DO 
MEMORIAL COM PROVA PÚBLICA DE ARGUIÇÃO do candidato 
Dr. Fausto Machado da Silva. Às 11 horas e 58 minutos, o Dr. 
Fausto Machado da Silva tomou ciência da LISTA DE PONTOS 
PARA A PROVA DIDÁTICA e a Presidente, utilizando um sortea-
dor eletrônico elaborado por um professor da EEL, procedeu ao 
sorteio do ponto da PROVA DIDÁTICA que foi o de nº “8” – 
“Controle de poluição de fontes fixas e móveis”. O candidato Dr. 
Fausto Machado da Silva declarou estar ciente e de acordo, por 
e-mail. Às 13 horas e 30 minutos, em sessão pública transmitida 
no canal da EEL no YouTube, teve início o JULGAMENTO DO 
MEMORIAL COM PROVA PÚBLICA DE ARGUIÇÃO da candidata 
Dr.ª Roberta Bittencourt Peixoto. Às 14 horas e 20 minutos, a Dr.ª 
Roberta Bittencourt Peixoto tomou ciência da LISTA DE PONTOS 
PARA A PROVA DIDÁTICA e a Presidente, utilizando um sortea-
dor eletrônico elaborado por um professor da EEL, procedeu ao 
sorteio do ponto da PROVA DIDÁTICA que foi o de nº “5” – 
“Interações Bióticas e Abióticas na Paisagem”. A candidata Dr.ª 
Roberta Bittencourt Peixoto declarou estar ciente e de acordo, 
por e-mail. A seguir, às 14 horas e 30 minutos, em sessão pública 
transmitida no canal da EEL no YouTube, teve início o JULGA-
MENTO DO MEMORIAL COM PROVA PÚBLICA DE ARGUIÇÃO do 
candidato Dr. Jonas Takeo Carvalho. Às 15 horas e 20 minutos, o 
Dr. Jonas Takeo Carvalho tomou ciência da LISTA DE PONTOS 
PARA A PROVA DIDÁTICA e a Presidente, utilizando um sortea-
dor eletrônico elaborado por um professor da EEL, procedeu ao 
sorteio do ponto da PROVA DIDÁTICA que foi o de nº “4” – 
“Sucessão ecológica”. O candidato Dr. Jonas Takeo Carvalho 
declarou estar ciente e de acordo, por e-mail. Após a realização 
das provas, em sessão fechada, cada membro da Comissão de 
Seleção atribuiu nota aos candidatos individualmente. Durante a 
PROVA DE JULGAMENTO DO MEMORIAL COM PROVA PÚBLICA 
DE ARGUIÇÃO, todos os memoriais foram avaliados e os candi-
datos arguidos pela Comissão de Seleção tendo em vista a pro-
dução científica, a adequação à área de conhecimento do edital, 
as atividades didáticas, as atividades de prestação de serviços à 
comunidade, diplomas, prêmios e outras atividades profissionais. 
No dia 12 de fevereiro de 2021, às 8 horas e 51 minutos, em 
sessão pública transmitida no canal da EEL no YouTube, teve 
início a PROVA DIDÁTICA do candidato Dr. Lucas Gonçalves 
Queiroz, sobre o tema sorteado com antecedência regimental de 
24 horas. A prova teve duração de 55 minutos. A seguir, às 9 
horas e 50 minutos, em sessão pública transmitida no canal da 
EEL no YouTube, teve início a PROVA DIDÁTICA da candidata Dr.ª 
Ligia Alves da Silva sobre o tema sorteado com antecedência 
regimental de 24 horas. A prova teve duração de 46 minutos. A 
seguir, às 10 horas e 50 minutos, em sessão pública transmitida 
no canal da EEL no YouTube, teve início a PROVA DIDÁTICA da 
candidata Dr.ª Nathália Villa Santos sobre o tema sorteado com 
antecedência regimental de 24 horas. A prova teve duração de 
45 minutos. A seguir, às 12 horas e 1 minuto, em sessão pública 
transmitida no canal da EEL no YouTube, teve início a PROVA 
DIDÁTICA do candidato Dr. Fausto Machado da Silva, sobre o 
tema sorteado com antecedência regimental de 24 horas. A 
prova foi interrompida pela Comissão de Seleção quando sua 
duração atingiu o 60º (sexagésimo) minuto. Às 14 horas e 21 
minutos, em sessão pública transmitida no canal da EEL no 
YouTube, teve início a PROVA DIDÁTICA da candidata Dr.ª Rober-
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