150 – São Paulo, 131 (60)
PONTOS ATRIBUÍDOS AOS TÍTULOS
Nº INSCRIÇÃO - NOME - RG - PONTOS
02 - KAREN RAQUEL BARBAN - 21.902.007-3-SP - 10,00
04 - ALICE YUKIMI KAIEDA - 4.708.430-0 - 11,50
RELAÇÃO DE CANDIDATOS INABILITADOS POR NÃO ATENDEREM A PONTUAÇÃO MÍNIMA PARA HABILITAÇÃO CONFORME ÍTEM VIII DO EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÃO.
Nº INSCRIÇÃO - RG - PONTOS
01 - 44.665.227-1-SP - 3,50
03 - 11.321.258-3-RJ - 0,00
05 - 33.348.933-0-SP - 1,50
OBS: Não houve inscrição de candidato com deficiência

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO
TECNOLÓGICA PAULA SOUZA
Faculdade de Tecnologia de Ferraz de Vasconcelos – FERRAZ
DE VASCONCELOS
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PROFESSOR
DE ENSINO SUPERIOR, Nº 292/01/2021 – PROCESSO Nº
39670/2021
EDITAL DE RESULTADO DA AFERIÇÃO DA VERACIDADE DA
AUTODECLARAÇÃO
O Diretor da Faculdade de Tecnologia de Ferraz de Vasconcelos da cidade de FERRAZ DE VASCONCELOS, faz saber aos
candidatos abaixo relacionados o resultado da aferição da veracidade da autodeclaração, para os candidatos que se declararam
pretos, partos ou indígenas e que tenham feito a opção pela
utilização do sistema de pontuação diferenciada.
Ao candidato que vier a ser eliminado do Processo Seletivo
Simplificado em virtude da constatação da falsidade da autodeclaração (ou seja, que constar da lista de CANDIDATOS NÃO
ENQUADRADOS NA CONDIÇÃO DECLARADA) é facultado, no
prazo de 7 (sete) dias, opor pedido de reconsideração, conforme
orientações previstas no Capítulo VII do Edital de Abertura de
Inscrições.
CURSO: GESTÃO DA PRODUÇÃO INDUSTRIAL
DISCIPLINA: PROJETO DE FÁBRICA
CANDIDATO(S) AUSENTES:
Nº de Inscrição / RG / CPF
14/275846751/26245274869/582.25;
13/415885486/38997456806/280.26;
*
Faculdade de Tecnologia de Ferraz de Vasconcelos– FERRAZ
DE VASCONCELOS
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PROFESSOR
DE ENSINO SUPERIOR, Nº 292/02/2021 – PROCESSO Nº
39693/2021
EDITAL DE RESULTADO DA AFERIÇÃO DA VERACIDADE DA
AUTODECLARAÇÃO
O Diretor da Faculdade de Tecnologia de Ferraz de Vasconcelos, da cidade de FERRAZ DE VASCONCELOS, faz saber aos
candidatos abaixo relacionados o resultado da aferição da veracidade da autodeclaração, para os candidatos que se declararam
pretos, partos ou indígenas e que tenham feito a opção pela
utilização do sistema de pontuação diferenciada.
Ao candidato que vier a ser eliminado do Processo Seletivo
Simplificado em virtude da constatação da falsidade da autodeclaração (ou seja, que constar da lista de CANDIDATOS NÃO
ENQUADRADOS NA CONDIÇÃO DECLARADA) é facultado, no
prazo de 7 (sete) dias, opor pedido de reconsideração, conforme
orientações previstas no Capítulo VII do Edital de Abertura de
Inscrições.
CURSO: GESTÃO DA PRODUÇÃO INDUSTRIAL
DISCIPLINA: COMÉRCIO EXTERIOR
CANDIDATO(S) AUSENTE:
Nº de Inscrição / RG / CPF
12/275846751/26245274869/457.25;
*
FACULDADE DE TECNOLOGIA DE SUMARÉ – SUMARÉ
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO, NOS TERMOS DA
DELIBERAÇÃO CEETEPS 17, DE 16/07/2015
EDITAL Nº 296/02/2021 – PROCESSO Nº 143877/2021
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 01
O Diretor da FACULDADE DE TECNOLOGIA DE SUMARÉ,
da cidade de SUMARÉ, no uso das atribuições e competências
conferidas por meio do artigo 10 da Deliberação CEETEPS
017/2015, de 16, publicada no DOE de 18/07/2015, CONVOCA
o(s) candidato(s) abaixo relacionado(s), para a Sessão de Escolha de aulas, no dia 30/03/2021(terça-feira), às 10 horas, no
endereço abaixo indicado.
O(s) candidato(s) convocado(s) deverá(ão) comparecer com
documento de identidade ou far-se-á(ão) representar por procurador constituído, munido de documento de identidade do
procurador.
A manifestação e escolha e atribuição de aulas obedecerão
rigorosamente a ordem de classificação final.
O candidato que atender a convocação, mas não for aproveitado (após a escolha e atribuição de aulas) aguardará nova
oportunidade de convocação.
O candidato que não atender a convocação, recusar as
aulas oferecidas, não entregar a documentação para formalizar
a admissão ou deixar de entrar em exercício, terá exaurido os
direitos decorrentes de sua habilitação no processo seletivo
simplificado.
As atividades de docência decorrentes da admissão do
candidato serão executadas em regime de teletrabalho e/ou
presenciais.
LOCAL DE APRESENTAÇÃO: FACULDADE DE TECNOLOGIA
DE SUMARÉ
ENDEREÇO: RUA IPIRANGA, 73 - BAIRRO: CENTRO - CIDADE: SUMARÉ
CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM: GESTÃO DE NEGÓCIOS E INOVAÇÃO
ÁREAS DA DISCIPLINA: ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS /
ENGENHARIA E TECNOLOGIA DE PRODUÇÃO
DISCIPLINA E CARGA HORÁRIA: PROJETO INTERDISCIPLINAR III, 2 horas-aula, noturno
NÚMERO DE VAGAS: 01
CANDIDATOS CONVOCADOS:
Nº INSCRIÇÃO / NOME / RG / CPF / CLASSIFICAÇÃO
25 / JOSÉ CARLOS MECA VITAL / 30299345 / 36315540953
/ 1º
20 / DAISY EBOLI / 12751045X / 07323528860 / 2º
33 / GIOVANNI CLÁUDIO PINTO CONDÉ / 53.560.045–8 /
31114857653 / 3º
*
FACULDADE DE TECNOLOGIA JORGE CARAM SABBAG –
BEBEDOURO
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO, NOS TERMOS DA
DELIBERAÇÃO CEETEPS 17, DE 16/07/2015
EDITAL Nº 280/04/2019 – PROCESSO Nº 375343/2019
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 3
O Diretor da FACULDADE DE TECNOLOGIA JORGE CARAM
SABBAG, da cidade de BEBEDOURO, no uso das atribuições e
competências conferidas por meio do artigo 10 da Deliberação
CEETEPS 017/2015, de 16, publicada no DOE de 18/07/2015,
CONVOCA os candidatos abaixo relacionados, para a SESSÃO
DE ESCOLHA DE AULAS, no dia 30/03/2021(terça-feira), às 14
horas, no endereço abaixo indicado.
Os candidatos convocados deverão comparecer com documento de identidade ou far-se-ao representar por procurador
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constituído, munido de documento de identidade do procurador
A manifestação e escolha e atribuição de aulas obedecerão
rigorosamente a ordem de classificação final.
O candidato que atender a convocação, mas não for aproveitado (após a escolha e atribuição de aulas) aguardará nova
oportunidade de convocação.
O candidato que não atender a convocação, recusar as
aulas oferecidas, não entregar a documentação para formalizar
a admissão ou deixar de entrar em exercício, terá exaurido os
direitos decorrentes de sua habilitação no processo seletivo
simplificado.
As atividades de docência decorrentes da admissão do
candidato serão executadas em regime de teletrabalho e/ou
presenciais.
Local de apresentação: Faculdade de Tecnologia Jorge
Caram Sabbag
Endereço: Rua Dr. Oscar Werneck, 1286 – Cidade: Bebedouro
Curso Superior de Tecnologia em Logística
Áreas da Disciplina: Administração e Negócios / Engenharia
e Tecnologia De Produção / Transportes e Serviços
Disciplina e carga horária: Logística - 02 horas-aula (noturno)
Número de vagas: 1
Nº INSCRIÇÃO / NOME / RG / CPF / CLASSIFICAÇÃO
4 / João Paulo Pereira / 45.260.333–8 / 338.721.298–48 / 2º;
3 / Marcelo Ramos / 21.375.468 / 059.031.648–62 / 3º;
1 / Carlos Cesar Frutuoso / 26.727.991–7 / 181.014.088–94 / 4º
*

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
UNIDADES UNIVERSITÁRIAS
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO
EDITAL HU nº 84/2021
CONVOCAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO
O Hospital Universitário da USP, na ordem de classificação
estabelecida pelo Edital 62/2021 de Resultado Final/Classificação, e tendo em vista a desistência da candidata SUZANA
DE SOUZA SENA (4ª), convoca VANESSA MARTINS DUTRA
LIMA (43ª) 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 13/2021 de Abertura de Processo
Seletivo Simplificado para a Função de TÉCNICO DE ENFERMAGEM TEMPORÁRIO ,visando a dar andamento à contratação
pelo regime da CLT, sob pena de ser considerada desistente do
Processo Seletivo.
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA USP
EDITAL HU nº 85/2021
CONVOCAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO
O Hospital Universitário da USP, na ordem de classificação
estabelecida pelo Edital 61/2021 de Resultado Final/Classificação, e tendo em vista a desistência da candidata HANA
CAROLINE MARTINS (12ª), convoca DENIS GREIKE LOPES (16º) 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 12/2021 de Abertura de Processo Seletivo Simplificado
para a Função de ENFERMEIRO TEMPORÁRIO ,visando a dar
andamento à contratação pelo regime da CLT, sob pena de ser
considerado desistentes do Processo Seletivo.

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 001/2019, Processo Nº15P-25774/2018, para
preenchimento da função/perfil: ENFERMEIRO / Enfermeiro da
Carreira de Profissionais de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão - junto à Unicamp. Classif. 94º - Nome - MARIA MADALENA
SOUZA BENTO. 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 estabelecido será considerado como desistência por parte do(a)
interessado(a).
DIVISÃO DE GESTÃO DE PESSOAL
A Diretoria Geral de Recursos Humanos, através da Divisão
de Gestão de Pessoal, torna pública a desistência de GISELLE
JULIANA DE JESUS, inscrito (a) sob nº 43, aprovado em 75º lugar,
no Processo Seletivo Temporário para a função de ENFERMEIRO
/ Enfermeiro da Carreira de Profissionais de Apoio ao Ensino,
Pesquisa e Extensão do Edital de Abertura 001/2019, Processo
nº 15P-25774/2018 junto à UNICAMP, por não atender à convocação publicada em 18/03/2021.
DIVISÃO DE GESTÃO DE PESSOAL
A Diretoria Geral de Recursos Humanos, através da Divisão
de Gestão de Pessoal, torna pública a desistência de FERNANDA SOARES DE SOUZA, inscrito (a) sob nº 182, aprovado em
76º lugar, no Processo Seletivo Temporário para a função de
ENFERMEIRO / Enfermeiro da Carreira de Profissionais de Apoio
ao Ensino, Pesquisa e Extensão do Edital de Abertura 001/2019,
Processo nº 15P-25774/2018 junto à UNICAMP, por não atender
à convocação publicada em 18/03/2021.
DIVISÃO DE GESTÃO DE PESSOAL
A Diretoria Geral de Recursos Humanos, através da Divisão
de Gestão de Pessoal, torna pública a desistência de BRUNA
ARANHA FERREIRA, inscrito (a) sob nº 16, aprovado em 82º
lugar, no Processo Seletivo Temporário para a função de ENFERMEIRO / Enfermeiro da Carreira de Profissionais de Apoio ao
Ensino, Pesquisa e Extensão do Edital de Abertura 001/2019,
Processo nº 15P-25774/2018 junto à UNICAMP, por não atender
à convocação publicada em 18/03/2021.

SECRETARIA GERAL
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
COLÉGIO TÉCNICO DE LIMEIRA
EDITAL
A Direção do Colégio Técnico de Limeira TORNA PÚBLICO
o resultado do Processo Seletivo Sumário referente ao Edital de
Seleção Pública publicado no D.O.E. de 20/02/2021, às páginas
202, Seção I, para admissão temporária de docente na Carreira
de Professor do Magistério Secundário Técnico – MST, em jornada de 30 (trinta) horas semanais, disciplina de Inglês, do Departamento de Ciências Humanas e Linguagens do Colégio Técnico
de Limeira – COTIL, da Universidade Estadual de Campinas
(Proc. nº 13-P-413/2021), com o seguinte resultado: candidata
Rosa Maria Boccia Ragonha - classificada em 1º lugar, conforme
Deliberação CGA nº 12/2021. (Proc. Nº 13-P-413/2021)

UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA
UNIDADES UNIVERSITÁRIAS
CAMPUS DE ARAÇATUBA
Faculdade de Medicina Veterinária
EDITAL Nº 16/2021 - STDARH – FMVA
COMUNICADO
O Diretor Técnico Administrativo da Faculdade de Medicina
Veterinária do Campus de Araçatuba – UNESP COMUNICA que,
conforme deliberação da Comissão Examinadora, foram indeferidas as inscrições dos candidatos: Fabio Júnior Clemente Gama,
RG 208147066; Jose Eduardo Ferreira Gabriel, RG 8737280 e
Maicon da Rocha Brande, RG 41428558X, por não atenderem
o disposto no item 4.1, inscritos no concurso público de títulos
e provas para preenchimento mediante contratação de 01 (um)
PROFESSOR SUBSTITUTO, por prazo determinado, em caráter
emergencial, para atender excepcional interesse público, no
ano letivo de 2021, e pelo prazo máximo de 10 (dez) meses,
em 12 horas semanais de trabalho, sob o regime jurídico da
CLT e legislação complementar, no conjunto de disciplinas de
graduação de "Administração e Extensão Rural, Bioestatística,
Delineamento e Análise de Experimentos, Economia Rural",
junto ao Departamento de Produção e Saúde Animal da Faculdade de Medicina Veterinária do Câmpus de Araçatuba, do Edital
nº 08/2021-STDARH-FMVA, publicado no DOE de 11/02/2021.
Os candidatos poderão requerer à Congregação da Unidade
Universitária, no prazo de 3 (três) dias úteis, contados da data
da publicação do presente edital, reconsideração quanto ao
indeferimento de sua inscrição, conforme previsto no subitem
6.1.2 do edital nº 08/2021-STDARH-FMVA.
Processo ARAC/FMV 35/2021.

CAMPUS DE ARARAQUARA
Faculdade de Ciências Farmacêuticas
CAMPUS DE ARARAQUARA
Faculdade de Ciências Farmacêuticas
CAMPUS DE ARARAQUARA
Edital nº 30/2021-DTAd-FCF/CAr. – CONVOCAÇÃO
O Diretor Técnico Substituto da Divisão Técnica Administrativa da Faculdade de Ciências Farmacêuticas do Câmpus de
Araraquara – UNESP, CONVOCA a candidata abaixo relacionada,
habilitada em Concurso Público objeto do Edital nº 70/2020–
DTAd-FCF/CAr., para contratação em caráter emergencial, para
atender excepcional interesse público, de um Professor Substituto para o período relativo ao 1º semestre letivo de 2021, e pelo
prazo máximo de 5 (cinco) meses, em 12 horas semanais de
trabalho, sob o regime da CLT e Legislação Complementar, para
anuência à convocação, junto à Seção Técnica de Desenvolvimento e Administração de Recursos Humanos desta Unidade.
Os seguintes documentos digitalizados devem ser enviados no
e-mail rh.fcf@unesp.br com o assunto: Contratação Professor
Substituto, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da
data da publicação deste Edital:
1 – Fotocópia da Cédula de Identidade;
2 – Fotocópia do Título de Eleitor e prova de estar em dia
com as obrigações eleitorais;
3 – Fotocópia do comprovante de graduação em curso
de nível superior em Farmácia, Farmácia-Bioquímica, Biomedicina, Biologia ou Medicina com comprovação de disciplina(s)
em Hematologia no histórico escolar da graduação ou curso
latu sensu (especialização ou aprimoramento profissional em
Análises Clínicas), bem como o título de Mestre em Ciências
Farmacêuticas ou áreas afins
4 – Fotocópia da Certidão de nascimento ou casamento;
5 – Fotocópia do cartão de inscrição no PIS;
6 – Fotocópia do Cartão do CPF regularizado;
7 – Carteira de Trabalho e Previdência Social (CPTS);
8 – 04 fotos 3x4 iguais e recentes;
9 – Declaração de Bens e Valores que compõem o seu
patrimônio privado.
O não envio dos documentos solicitados no prazo acima
estabelecido, bem como a recusa à contratação ou, se consultada e contratada deixar de entrar em exercício, acarretará a
perda dos direitos decorrentes de sua habilitação no Concurso.
DEPARTAMENTO – CLASSIFICAÇÃO – NA DISCIPLINA –
NOME – RG
Análises Clínicas – 1ª - Hematologia Clínica; Hematologia
Geral – Caroline Maria Marcos – 000975153 MS
(Processo 512/2020-FCF/CAr)
Edital nº 29/2021-DTAd-FCF/CAr. – CONVOCAÇÃO
O Diretor Técnico Substituto da Divisão Técnica Administrativa da Faculdade de Ciências Farmacêuticas do Câmpus de
Araraquara – UNESP, CONVOCA a candidata abaixo relacionada,
habilitada em Concurso Público objeto do Edital nº 66/2020–
DTAd-FCF/CAr., para contratação em caráter emergencial, para
atender excepcional interesse público, de um Professor Substituto para o período relativo ao 1º semestre letivo de 2021, e pelo
prazo máximo de 5 (cinco) meses, em 12 horas semanais de
trabalho, sob o regime da CLT e Legislação Complementar, para
anuência à convocação, junto à Seção Técnica de Desenvolvimento e Administração de Recursos Humanos desta Unidade.
Os seguintes documentos digitalizados devem ser enviados no
e-mail rh.fcf@unesp.br com o assunto: Contratação Professor
Substituto, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da
data da publicação deste Edital:
1 – Fotocópia da Cédula de Identidade;
2 – Fotocópia do Título de Eleitor e prova de estar em dia
com as obrigações eleitorais;
3 – Fotocópia do comprovante de graduação em curso de
nível superior em Farmácia, Nutrição, Medicina ou áreas afins,
bem como o título de Mestre em Alimentos e Nutrição, Nutrição,
Ciência dos Alimentos ou áreas afins;
4 – Fotocópia da Certidão de nascimento ou casamento;
5 – Fotocópia do cartão de inscrição no PIS;
6 – Fotocópia do Cartão do CPF regularizado;
7 – Carteira de Trabalho e Previdência Social (CPTS);
8 – 04 fotos 3x4 iguais e recentes;
9 – Declaração de Bens e Valores que compõem o seu
patrimônio privado.
O não envio dos documentos solicitados no prazo acima
estabelecido, bem como a recusa à contratação ou, se consultado e contratado deixar de entrar em exercício, acarretará a
perda dos direitos decorrentes de sua habilitação no Concurso.
DEPARTAMENTO – CLASSIFICAÇÃO – NA DISCIPLINA –
NOME – RG
Ciências Biológicas – 1ª - Nutrição e Saúde – Fernanda
Maria Manzini Ramos – 34.200.691-5
(Processo 493/2020-FCF/CAr)
Edital nº 27/2021-DTAd-FCF/CAr. – CONVOCAÇÃO
O Diretor Técnico Substituto da Divisão Técnica Administrativa da Faculdade de Ciências Farmacêuticas do Câmpus de
Araraquara – UNESP, CONVOCA a candidata abaixo relacionada,
habilitada em Concurso Público objeto do Edital nº 69/2020–
DTAd-FCF/CAr., para contratação em caráter emergencial, para
atender excepcional interesse público, de um Professor Substituto para o período relativo ao ano letivo de 2021, e pelo
prazo máximo de 10 (dez) meses, em 12 horas semanais de
trabalho, sob o regime da CLT e Legislação Complementar, para
anuência à convocação, junto à Seção Técnica de Desenvolvimento e Administração de Recursos Humanos desta Unidade.
Os seguintes documentos digitalizados devem ser enviados no
e-mail rh.fcf@unesp.br com o assunto: Contratação Professor

sábado, 27 de março de 2021
Substituto, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da
data da publicação deste Edital:
1 – Fotocópia da Cédula de Identidade;
2 – Fotocópia do Título de Eleitor e prova de estar em dia
com as obrigações eleitorais;
3 – Fotocópia do comprovante de graduação em curso de
nível superior em Farmácia, Farmácia-Bioquímica ou Farmácia
Industrial com pós-graduação em Ciências Farmacêuticas, Fármacos e Medicamentos ou equivalente bem como do título
de Doutor;
4 – Fotocópia da Certidão de nascimento ou casamento;
5 – Fotocópia do cartão de inscrição no PIS;
6 – Fotocópia do Cartão do CPF regularizado;
7 – Carteira de Trabalho e Previdência Social (CPTS);
8 – 04 fotos 3x4 iguais e recentes;
9 – Declaração de Bens e Valores que compõem o seu
patrimônio privado.
O não envio dos documentos solicitados no prazo acima
estabelecido, bem como a recusa à contratação ou, se consultada e contratada deixar de entrar em exercício, acarretará a
perda dos direitos decorrentes de sua habilitação no Concurso.
DEPARTAMENTO – CLASSIFICAÇÃO – NA DISCIPLINA –
NOME – RG
Fármacos e Medicamentos – 1ª - Farmacotécnica I; Farmacotécnica II – Larissa Bueno Tofani – 41.987.139-1
(Processo 511/2020-FCF/CAr)
Edital nº 28/2021-DTAd-FCF/CAr. – CONVOCAÇÃO
O Diretor Técnico Substituto da Divisão Técnica Administrativa da Faculdade de Ciências Farmacêuticas do Câmpus de
Araraquara – UNESP, CONVOCA o candidato abaixo relacionado,
habilitado em Concurso Público objeto do Edital nº 65/2020–
DTAd-FCF/CAr., para contratação em caráter emergencial, para
atender excepcional interesse público, de um Professor Substituto para o período relativo ao 1º semestre letivo de 2021, e pelo
prazo máximo de 5 (cinco) meses, em 12 horas semanais de
trabalho, sob o regime da CLT e Legislação Complementar, para
anuência à convocação, junto à Seção Técnica de Desenvolvimento e Administração de Recursos Humanos desta Unidade.
Os seguintes documentos digitalizados devem ser enviados no
e-mail rh.fcf@unesp.br com o assunto: Contratação Professor
Substituto, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da
data da publicação deste Edital:
1 – Fotocópia da Cédula de Identidade;
2 – Fotocópia do Título de Eleitor e prova de estar em dia
com as obrigações eleitorais;
3 - Fotocópia do Certificado de Reservista;
4 – Fotocópia do comprovante de graduação em curso de
nível superior na área de Saúde, com pós-graduação em Toxicologia ou áreas afins e que tenham, no mínimo, título de Doutor;
5 – Fotocópia da Certidão de nascimento ou casamento;
6 – Fotocópia do cartão de inscrição no PIS;
7 – Fotocópia do Cartão do CPF regularizado;
8 – Carteira de Trabalho e Previdência Social (CPTS);
9 – 04 fotos 3x4 iguais e recentes;
10 – Declaração de Bens e Valores que compõem o seu
patrimônio privado.
O não envio dos documentos solicitados no prazo acima
estabelecido, bem como a recusa à contratação ou, se consultado e contratado deixar de entrar em exercício, acarretará a
perda dos direitos decorrentes de sua habilitação no Concurso.
DEPARTAMENTO – CLASSIFICAÇÃO – NAS DISCIPLINAS –
NOME – RG
Fármacos e Medicamentos – 1º - Fundamentos de Toxicologia; Introdução às Análises Toxicológicas – Leonardo Santos
Ribeiro Pinto – 54.216.955-1
(Processo 490/2020-FCF/CAr)
Edital nº 25/2021-DTAd-FCF/CAr. – CONVOCAÇÃO
O Diretor Técnico Substituto da Divisão Técnica Administrativa da Faculdade de Ciências Farmacêuticas do Câmpus de
Araraquara – UNESP, CONVOCA o candidato abaixo relacionado,
habilitado em Concurso Público objeto do Edital nº 68/2020–
DTAd-FCF/CAr., para contratação em caráter emergencial, para
atender excepcional interesse público, de um Professor Substituto para o período relativo ao 1º semestre letivo de 2021, e pelo
prazo máximo de 5 (cinco) meses, em 12 horas semanais de
trabalho, sob o regime da CLT e Legislação Complementar, para
anuência à convocação, junto à Seção Técnica de Desenvolvimento e Administração de Recursos Humanos desta Unidade.
Os seguintes documentos digitalizados devem ser enviados no
e-mail rh.fcf@unesp.br com o assunto: Contratação Professor
Substituto, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da
data da publicação deste Edital:
1 – Fotocópia da Cédula de Identidade;
2 – Fotocópia do Título de Eleitor e prova de estar em dia
com as obrigações eleitorais;
3 - Fotocópia do Certificado de Reservista;
4 – Fotocópia do comprovante de graduação em curso em
nível superior em Farmácia, Farmácia-Bioquímica ou Farmácia
Industrial, bem como o título de Mestre em Ciências Farmacêuticas, Fármacos e Medicamentos ou equivalente;
5 – Fotocópia da Certidão de nascimento ou casamento;
6 – Fotocópia do cartão de inscrição no PIS;
7 – Fotocópia do Cartão do CPF regularizado;
8 – Carteira de Trabalho e Previdência Social (CPTS);
9 – 04 fotos 3x4 iguais e recentes;
10 – Declaração de Bens e Valores que compõem o seu
patrimônio privado.
O não envio dos documentos solicitados no prazo acima
estabelecido, bem como a recusa à contratação ou, se consultado e contratado deixar de entrar em exercício, acarretará a
perda dos direitos decorrentes de sua habilitação no Concurso.
DEPARTAMENTO – CLASSIFICAÇÃO – NAS DISCIPLINAS –
NOME – RG
Fármacos e Medicamentos – 1º - Controle Biológico de Qualidade de Fármacos e Medicamentos; Fundamentos de Controle
Microbiológico de Qualidade de Fármacos e Medicamentos –
Rodolfo Ferreira Marques – 40.202.370-5
(Processo 499/2020-FCF/CAr)
Edital nº 26/2021-DTAd-FCF/CAr. – CONVOCAÇÃO
O Diretor Técnico Substituto da Divisão Técnica Administrativa da Faculdade de Ciências Farmacêuticas do Câmpus de
Araraquara – UNESP, CONVOCA a candidata abaixo relacionada,
habilitada em Concurso Público objeto do Edital nº 64/2020–
DTAd-FCF/CAr., para contratação em caráter emergencial, para
atender excepcional interesse público, de um Professor Substituto para o período relativo ao 1º semestre letivo de 2021, e pelo
prazo máximo de 5 (cinco) meses, em 12 horas semanais de
trabalho, sob o regime da CLT e Legislação Complementar, para
anuência à convocação, junto à Seção Técnica de Desenvolvimento e Administração de Recursos Humanos desta Unidade.
Os seguintes documentos digitalizados devem ser enviados no
e-mail rh.fcf@unesp.br com o assunto: Contratação Professor
Substituto, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da
data da publicação deste Edital:
1 – Fotocópia da Cédula de Identidade;
2 – Fotocópia do Título de Eleitor e prova de estar em dia
com as obrigações eleitorais;
3 – Fotocópia do comprovante de graduação em curso
de nível superior na área de Ciências Biológicas, com pós-graduação em Farmacologia ou áreas afins, bem como o título
de Doutor;
4 – Fotocópia da Certidão de nascimento ou casamento;
5 – Fotocópia do cartão de inscrição no PIS;
6 – Fotocópia do Cartão do CPF regularizado;
7 – Carteira de Trabalho e Previdência Social (CPTS);
8 – 04 fotos 3x4 iguais e recentes;
9 – Declaração de Bens e Valores que compõem o seu
patrimônio privado.
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