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4. Original e cópia da Certidão de Nascimento ou, se casado, 
da Certidão de Casamento;

5. Original e cópia do Cartão do PIS/PASEP;
6. Original e cópia da conclusão do curso, de acordo com 

a titulação exigida;
7. Original e cópia da Carteira de Trabalho e Previdência 

Social (folha de rosto, dados pessoais e último registro);
8. Declaração de antecedentes criminais;
9. Original e cópia do Certificado Militar ou documento que 

comprove estar em dia com as obrigações militares;
10. 3 fotos 3 x 4.
Obs: O não comparecimento do candidato no prazo acima 

estabelecido, bem como a recusa à contratação ou deixar de 
entrar em exercício, terá exaurido o seu direito decorrente da 
habilitação no Concurso Público.

CLASSIFICAÇÃO – NOME – RG
7º Lugar – VITOR TRENTIM NAVARRO DE ALMEIDA – 

48.541.884-8
(Processo nº 1079/2019-FC – C.Bauru)

 CAMPUS DE PRESIDENTE PRUDENTE
 Faculdade de Ciências e Tecnologia
 CAMPUS DE PRESIDENTE PRUDENTE
FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA
CONCURSO PÚBLICO 10/2021
EDITAL Nº 89/2021 – CONVOCAÇÃO PARA PROVAS
O Diretor da Faculdade de Ciências e Tecnologia da UNESP 

- Campus de Presidente Prudente CONVOCA os candidatos 
abaixo relacionados, inscritos no Concurso 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 segundo 
semestre letivo de 2021, pelo prazo de 05 meses, em 12 horas 
semanais de trabalho, sob o regime jurídico da CLT e legislação 
complementar, na área: Ciências Humanas, sub área de conhe-
cimento: Educação: Fundamentos da Educação e no conjunto 
de disciplinas: “ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM DOCÊNCIA NA 
EDUCAÇÃO INFANTIL: PRÉ-ESCOLA; ESTÁGIO SUPERVISIONA-
DO EM DOCÊNCIA NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDA-
MENTAL I: 1º, 2º E 3º ANOS; ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM 
DOCÊNCIA NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL II: 
3º, 4º E 5º ANOS”, junto ao Departamento de Educação (edital 
49/2021), para as provas que serão realizadas nos dias 05 e 06 
de julho de 2021, por videoconferência, através do Google Meet, 
com apresentação ao concurso, no seguinte dia, horário e local:

DIA: 05-07-2021 - HORÁRIO: 14:00 horas
LOCAL: Sala de videoconferência do Google Meet, através 

de link a ser encaminhado por e-mail pela Comissão Exami-
nadora.

CANDIDATO / RG
ANDRÉIA FERNANDES DE SOUZA – RG. 32.887.826 SP
BEATRIZ NOGUEIRA MARQUES DE VASCONCELOS – RG. 

8230376 PE
MARIA JOSÉLIA ZANLORENZI – RG. 61048960 PR
PATRÍCIA AMORIM DE PAULA – RG. 44.178.247-4 SP
O não comparecimento do candidato, no dia, horário e 

local acima determinados para apresentação, será considerado 
desistência.

(Processo FCT-367/2021)

 CAMPUS DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
 Instituto de Biociências, Letras e Ciências 
Exatas
 EDITAL Nº 091/2021-CSJRP - DIVULGAÇÃO DA COMPOSI-

ÇÃO DA COMISSÃO EXAMINADORA
O Diretor Técnico da Divisão Técnica Administrativa, do 

Instituto de Biociências, Letras e Ciências Exatas da UNESP - 
Câmpus de São José do Rio Preto, DIVULGA a composição da 
Comissão Examinadora do Concurso Público para contratação 
de um PROFESSOR SUBSTITUTO, em caráter emergencial, sob 
o regime jurídico da CLT e legislação complementar, junto 
ao Departamento de Física deste Instituto, na área de Física, 
subárea de Física Geral e no conjunto de disciplinas: Física II, Ter-
modinâmica e Introdução a Física Estatística, conforme segue:

Membros Titulares:
- Prof. Dr. Vitor Barbanti Pereira Leite;
- Prof. Dr. Lucas Fugikawa Santos;
- Profª Drª Monica Abrantes Galindo de Oliveira.
Membros Suplentes:
- Prof. Dr. Marcio José Tiera;
- Prof. Dr. Josimar Fernando da Silva;
- Prof. Dr. Marinônio Lopes Cornélio.
No prazo de até 02 (dois) dias úteis após a divulgação da 

Comissão Examinadora (não computado o dia da publicação) 
poderá ser apresentada ao Diretor da Unidade, impugnação 
ao nome de um ou mais membros, titulares ou suplentes, 
exclusivamente para apontar, de forma fundamentada, a exis-
tência de causa de impedimento, conforme item 7 do Edital nº 
087/2021-CSJRP.

Não sendo impugnada, ou não sendo acolhida a impugna-
ção, fica mantida a Comissão Examinadora, com a composição 
supracitada, para a prática dos atos que lhe couber, passando a 
correr o prazo estabelecido no item 6.1 do Edital acima citado.

(Processo 340/2021)
 Despacho do Diretor Técnico nº 006/2021, de 25-06-2021:
PRORROGANDO por mais 05 (cinco) dias úteis, ou seja, até 

o dia 05 de julho de 2021, o período de inscrições constante do 
Edital nº 081/2021-CSJRP - Abertura de Inscrições, publicado 
no Diário Oficial do Estado de São Paulo (DOE) de 19 de maio 
de 2021, Seção I, ao Concurso Público para a contratação de 
01 (um) PROFESSOR SUBSTITUTO, por prazo determinado, em 
caráter emergencial para atender excepcional interesse público, 
no 2º semestre letivo de 2021 e pelo prazo máximo de 05 (cinco) 
meses, em 12 (doze) horas semanais de trabalho, sob o regime 
jurídico da CLT e legislação complementar, na área de Ciências 
Exatas e da Terra, subárea de conhecimento de Robótica e no 
conjunto de disciplinas “Robótica” e “Laboratório de Linguagem 
de Montagem”, junto ao Departamento de Ciências de Compu-
tação e Estatística. (Processo 294/2021-CSJRP).

 FUNDAÇÃO PARA 
O DESENVOLVIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR

 ASSUNTO: Processo Seletivo de Pessoal para admissão em 
regime C.L.T. para a função, abaixo descrita.

HOMOLOGO: Processo Seletivo de Pessoal para admissão 
em Regime C.L.T., na função abaixo, para o HOSPITAL DAS CLÍ-
NICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU E DEMAIS 
UNIDADES ADMINISTRADAS PELA FAMESP NA CIDADE DE 
BOTUCATU, conforme segue:

Processo - Função
768/2021 - TÉCNICO DE ENFERMAGEM
Fundação para o Desenvolvimento Médico e Hospitalar, 25 

de junho de 2021.
Prof. Dr. Antonio Rugolo Junior
Diretor Presidente
FAMESP
 Edital N.º 038/2021 - FAMESP-RH
A Fundação para o Desenvolvimento Médico e Hospita-

lar, torna público, para conhecimento dos interessados, que 
encontram-se abertas as inscrições para o processo seletivo de 
pessoal para a função de ANALISTA DE SISTEMAS JUNIOR (ÁREA 
DESENVOLVIMENTO), para preenchimento de 01 vaga no prazo 
de validade do referido Processo Seletivo e ou quantas mais 
vierem a surgir, para provimento de função em Regime C.L.T., 

Recursos interpostos pelo candidato no Concurso Público para 
a função PAEPE - BIOLOGISTA da Carreira de Profissionais de 
Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão, Edital 01/2021, junto ao 
HEMOCENTRO da UNICAMP, referente à publicação do Edital de 
Retificação de Gabarito da prova escrita objetiva, publicado no 
Diário Oficial do Estado – DOE de 17/06/2021.

Resultado do Recurso
Nº Inscrição - Recurso Referente a Questão - Resultado
287 - Questão 08 - INDEFERIDO
287 - Questão 34 - INDEFERIDO
As respostas dos recursos estarão à disposição do recor-

rente na Divisão de Gestão de Pessoal da Diretoria Geral de 
Recursos Humanos - Prédio 4 da Reitoria - Campus da Unicamp 
- Cidade Universitária “Zeferino Vaz” - Barão Geraldo - Cam-
pinas/SP, devendo, para acessá-las, solicitar através do e-mail 
concurso@unicamp.br.

 DIRETORIA GERAL DE RECURSOS HUMANOS
DIVISÃO DE GESTÃO DE PESSOAL
EDITAL DE RESULTADO DE PROVA
A Diretoria Geral de Recursos Humanos, por intermédio 

da Divisão de Gestão de Pessoal, torna público o resultado da 
prova ESCRITA OBJETIVA E ESCRITA DISSERTATIVA do Concurso 
Público para a função PAEPE - TÉCNICO DE CONSTRUÇÃO CIVIL, 
junto à UNICAMP, realizada no dia 16/05/2021, conforme Edital 
de Abertura nº 2/2021, publicado no D.O.E de 20/02/2021.

CANDIDATOS HABILITADOS
Nº INSCRIÇÃO NOME OBJETIVA DISSERTATIVA
11 HELIO CAVALHERI JUNIOR 6,80 8,50
27 CESAR GONZALES 8,00 7,00
41 TIAGO MONEGATO SIQUEIRA 7,20 6,50
43 LIDYANI OLINDO DA ROCHA QUARESMA 6,40 7,00
44 JAQUELINE SALGADO ZEFERINO 6,40 6,00
80 RAFAELA AMARAL DE FREITAS 6,00 6,50
82 RYAN RODRIGUES RICCO 7,20 6,50
88 NAYARA DE OLIVEIRA DA SILVA 6,00 7,00
99 RICARDO MARTINS GARCIA JUNIOR 8,40 9,30
CANDIDATOS INABILITADOS
Nº INSCRIÇÃO OBJETIVA DISSERTATIVA
6 5,60
10 6,40 4,50
12 2,80
13 6,40 3,50
16 4,00
23 5,60
24 7,20 5,50
25 3,60
35 6,00 1,50
40 8,00 4,00
48 5,20
49 8,00 5,00
53 5,20
54 7,60 4,00
55 3,20
67 4,00
69 4,00
73 7,20 3,00
74 6,00 4,50
75 5,60
79 7,60 5,00
81 6,40 3,00
83 6,40 4,50
84 5,20
87 6,00 3,00
93 5,60
95 5,60
98 4,00
100 4,40
105 6,00 4,50
106 6,40 3,00
109 4,80
110 5,60

 SECRETARIA GERAL
 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
INSTITUTO DE QUÍMICA
EDITAL
A Direção do Instituto de Química retifica o Edital publicado 

no DOE de 25.06.2021, páginas 217 e 218, Seção I, referente a 
abertura de inscrições para o concurso de provas e títulos para 
obtenção do Título de Livre Docente na área de Química Analí-
tica, na disciplina QA282 - Química Clássica, do Departamento 
de Química Analítica, do Instituto de Química, da Universidade 
Estadual de Campinas, objeto do Processo Nº 11-P-16778/2021.

Onde se lê:
3.3. 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. 
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 Universida-
de, publicado no edital, devendo revelar cultura aprofundada 
no assunto.

Leia-se:
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.

Os demais itens permanecem inalterados.

 UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA

 UNIDADES UNIVERSITÁRIAS

 CAMPUS DE BAURU
 Faculdade de Ciências
 EDITAL Nº 06/2021 – CONVOCAÇÃO
A Diretora Técnica da Divisão Técnica Administrativa da 

Faculdade de Ciências, no uso de suas atribuições e por meio da 
Seção Técnica de Desenvolvimento e Administração de Recursos 
Humanos, CONVOCA o candidato abaixo relacionado, habilitado 
no Concurso Público (objeto do Edital de Abertura de Inscrições 
nº 90/2019 - STDARH/FC) para contratação, sob o regime jurídico 
da CLT, no emprego público de ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 
II, NA CONDIÇÃO DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO SUBSTITUTO, 
em jornada de 40 horas semanais de trabalho, em caráter 
emergencial, para atender excepcional interesse público, dentro 
do período que convier à Administração, não excedendo o prazo 
de 02 (dois) anos, para comparecer no prazo de cinco dias úteis, 
contados desta publicação, junto à Seção Técnica de Desenvolvi-
mento e Administração de Recursos Humanos da Administração 
Geral deste Câmpus, situada à Av. Eng. Luiz Edmundo Carrijo 
Coube, nº 14-01, para anuência à contratação e apresentação 
dos documentos comprobatórios das condições exigidas no item 
3 - Capítulo II do Edital de Abertura de Inscrições, bem como 
apresentação da declaração de bens e valores que compõem o 
seu patrimônio privado, munido de:

1. Original e cópia do RG;
2. Original e cópia do CPF mais situação cadastral do 

CPF(Regular) pela Secretaria da Receita Federal;
3. Original e cópia do Título Eleitoral com comprovante da 

última votação;

técnicas a serem utilizadas na rotina laboratorial das áreas de 
atuação do farmacêutico.

Orientar pessoal técnico e estagiários em pesquisas cien-
tíficas e na rotina laboratorial, sobre os enfoques técnicos e 
de interpretação preliminar de resultados de experiências do 
ensino e da pesquisa, como também dos resultados obtidos nas 
análises realizadas nos laboratórios.

Apoiar os docentes em suas atividades de pesquisa e 
extensão, sendo vedadas as atividades didáticas exceto aquelas 
de apoio laboratorial.

Executar ou promover, conforme o caso, atividades de 
manutenção preventiva e corretiva, necessárias à conservação 
de equipamentos, instrumentos e outros materiais da área de 
atuação.

Zelar pela segurança individual e coletiva, utilizando equi-
pamentos de proteção apropriados, quando da execução dos 
serviços.

Desenvolver suas atividades, aplicando normas e procedi-
mentos de biossegurança.

Zelar pela guarda, conservação, manutenção e limpeza dos 
equipamentos, instrumentos e materiais utilizados, bem como 
do local de trabalho.

No Capítulo III item 3 Sub itens 3.5 e 3.6 leia-se:
3.5 No momento de fazer o upload dos títulos citados no 

item 3 letra “c” deste Capítulo é obrigatório o envio também 
de documento com foto de inscrição no Conselho Regional de 
Farmácia do Estado de São Paulo.

3.6 Não será cobrada taxa de inscrição para a participação 
neste Processo Seletivo Simplificado.

No Capítulo V itens 3 e 4 leia-se:
3. Os títulos declarados relacionados a seguir serão conside-

rados na seguinte conformidade:
3.1 - Formação/cursos - serão considerados, desde que a 

data de conclusão tenha sido até o último dia da inscrição, ou 
seja, até 29/06/2021.

3.2 - Experiência profissional - serão considerados o tempo 
trabalhado e fechado até o último dia da inscrição, ou seja, até 
29/06/2021

3.3 – Será atribuída a pontuação máxima de 10 (dez) pon-
tos aos títulos apresentados, na seguinte conformidade:

3.3.1 - Programa de Residência na área de Análises Clínicas 
reconhecido pelo MEC. Pontuação: 1,5 ponto por título; pontua-
ção máxima 1,5 ponto.

3.3.2 - Certificado de Conclusão ou diploma de curso 
strictu sensu – nível doutorado, em curso avaliado pela CAPES 
e homologado pelo Ministério da Educação e cujo conteúdo 
programático tenha vinculação com a área de Análises Clínicas 
e ou afins, sendo limitado à um curso. Pontuação: 1,0 ponto por 
título sendo a pontuação máxima 1,0 ponto.

3.3.3 - Certificado de Conclusão ou diploma de curso 
strictu sensu – nível mestrado, em curso avaliado pela CAPES 
e homologado pelo Ministério da Educação e cujo conteúdo 
programático tenha vinculação com a área de Análises Clínicas 
e ou afins, sendo limitado à um curso. Pontuação: 0,75 ponto por 
título sendo a pontuação máxima 0,75 ponto.

3.3.4 - Certificado de Conclusão ou diploma de curso de 
pós-graduação –lato sensu/especialização, em curso reconheci-
do pelo Ministério da Educação, com carga horária mínima de 
360 (trezentos e sessenta) horas e cujo conteúdo programático 
tenha vinculação com a área de Análises Clínicas e ou afins, 
sendo limitado à um curso. Pontuação: 0,5 ponto por título 
sendo a pontuação máxima 0,5 ponto.

3.3.5 - Certificado de conclusão de curso de aperfeiçoamen-
to na área de Análises Clínicas ou área afim, com carga horária 
mínima de 40 (quarenta) horas, nos últimos 5 (cinco) anos. 
Pontuação: 0,5 ponto por título, sendo a pontuação máxima 
2,0 pontos

3.3.6 - Certificado de participação de cursos/treinamento e 
eventos na área de Análises Clínicas ou área afim nos últimos 5 
(cinco) anos. Pontuação: 0,25 pontos por título sendo a pontua-
ção máxima 1,25 pontos.

3.3.7 - Exercício de atividade profissional não cumulativa 
com outras quaisquer no mesmo período, na Administração 
Pública ou Privada, em empregos/cargos especializados na área 
de formação ou em área afim. Para efeito de pontuação, não 
será considerada fração de ano. Pontuação: 0,5 ponto por ano, 
sendo a pontuação máxima 2,0 pontos.

3.3.8 - Aprovação em Concurso Público para área de for-
mação. Pontuação: 0,25 ponto por título, sendo a pontuação 
máxima 1,0 ponto

4. A classificação final da função de FARMACÊUTICO 
TEMPORÁRIO para atuar na Divisão de Laboratório Clínico do 
HU/USP - será o somatório dos pontos obtidos na avaliação de 
títulos, na escala de 0 (zero) a 10 (dez) pontos, de acordo com 
a tabela de pontuação.

 INSTITUTO DE ASTRONOMIA, GEOFÍSICA E 
CIÊNCIAS ATMOSFÉRICAS
 Edital ATAc-IAG/013/2021 – Inscrições e Comissão Julga-

dora
A Congregação do IAG/USP, em sua 306ª sessão ordinária 

realizada em 23-06-2021, aprovou a inscrição da Profa. Dra. 
Paula Rodrigues Teixeira Coelho ao Concurso Público de Títulos 
e Provas para a obtenção do título de Livre-Docente no Depar-
tamento de Astronomia, na especialidade Populações Estelares, 
com base nos programas das seguintes disciplinas: AGA5740 
- Populações Estelares em Galáxias e AGA5716 - Astronomia 
Extragalática.

Na mesma sessão, também foi aprovada a composição 
da comissão julgadora: Membros Titulares: Profs. Drs. Walter 
Junqueira Maciel (IAG/USP), Silvia Cristina Fernandes Rossi 
(IAG/USP), Ricardo Piorno Schiavon (Liverpool John Moores 
University/Reino Unido), Helio Jaques Rocha Pinto (OV/UFRJ) e 
Rogério Riffel (UFRGS). Membros Suplentes: Profs. Drs. Ronaldo 
Eustáquio de Souza (IAG/USP), Eduardo Serra Cypriano (IAG/
USP), Jorge Luis Melendez Moreno (IAG/USP), Jacques Raymond 
Daniel Lépine (IAG/USP), Roberto Dell'Aglio Dias da Costa (IAG/
USP), Katia Maria Leite da Cunha (ON), Basilio Xavier Santiago 
(UFRGS), Bruno Vaz Castilho de Souza (LNA), Charles José 
Bonatto (UFRGS), Gustavo Frederico Porto de Mello (OV/UFRJ) 
e Alberto Rodriguez Ardila (LNA). A Congregação considerou a 
titulação dos membros externos equivalente e/ou superior à de 
Professor Associado da USP, conforme Artigo 190 do Regimento 
Geral.

Para presidência da comissão julgadora foi indicado, nesta 
mesma sessão, o Prof. Dr. Walter Junqueira Maciel, e em seu 
impedimento a Profa. Dra. Silvia Cristina Fernandes Rossi, 
conforme determina o Artigo 193 do Regimento Geral. (Edital 
ATAc-IAG/003/2021 de Abertura de Inscrições, publicado no DOE 
de 25-03-2021). (Republicado por ter saído com incorreções)

 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

 REITORIA

 DIRETORIA GERAL DE RECURSOS 
HUMANOS
 DIRETORIA GERAL DE RECURSOS HUMANOS
DIVISÃO DE GESTÃO DE PESSOAL
EDITAL DE RESPOSTA DE RECURSO DO CONCURSO 

PÚBLICO
A Diretoria Geral de Recursos Humanos, por intermédio da 

Divisão de Gestão de Pessoal, torna público, as Respostas dos 

candidato realizou a prova dentro do prazo estabelecido e 
improrrogável de cinco horas e utilizou sessenta minutos, após o 
sorteio, para consulta e quatro horas para a elaboração do texto. 
Às 14:30, o candidato procedeu à leitura da Prova Escrita, em 
sessão pública, via Plataforma Zoom, com Sessão aberta pelo 
Youtube. O candidato leu um robusto texto de oito páginas (o 
que foi acompanhado pela leitura simultânea pelos membros da 
Comissão Julgadora), que foi estruturado em sete tópicos (Intro-
dução; o modelo de análise e a prevenção de acidentes; o MAPA 
e seus caminhos; o MAPA encontra o LM; LM questiona o MAPA; 
dificuldades e limites no uso do MAPA expandido; considerações 
finais). O texto, de excelente conteúdo técnico-científico e con-
textualização político-institucional, não foi apenas um texto 
teórico, mas, também uma síntese de três décadas de estudos e 
pesquisas que embasaram e amadureceram a carreira do candi-
dato. Portanto, o texto demonstrou não somente erudição, como 
vivência prática e expressão de um invejável percurso intelectu-
al, sem perder, contudo, a permanente visão crítica e a abertura 
para novos caminhos a serem construídos. No mesmo dia, às 
15h19, em sessão pública, via Plataforma Zoom, com Sessão 
aberta pelo Youtube, iniciou-se a Arguição e Julgamento do 
Memorial, via Plataforma Zoom, com Sessão aberta pelo Youtu-
be. O candidato foi arguido, sequencialmente, por todos os 
membros da Comissão Julgadora, os quais teceram comentários 
elogiosos sobre a vida e longa trajetória profissional do candida-
to, com especial destaque para a carreira docente na Faculdade 
de Medicina de Botucatu (UNESP), onde está vinculado há mais 
de 30 anos. Todos os quesitos de uma carreira docente e de 
pesquisador de uma grande universidade pública foram ampla-
mente atendidos, e o Memorial registrou de forma correta e 
inquestionável, a trajetória do candidato. Os membros da Comis-
são Julgadora salientaram o mérito, o brilho, a coerência, a 
riqueza e a relevância de tal trajetória, destacando as contribui-
ções técnicas, científicas, conceituais, práticas e de mudança de 
paradigmas, não apenas na área temática de seu foco principal, 
como em muitas outras áreas do campo da Saúde Pública, Saúde 
Coletiva, Saúde do Trabalhador, entre outras. Também sua vivên-
cia na gestão da Saúde e gestão universitária foram destacadas, 
ao lado de sua capacidade de construir parcerias institucionais; 
de atrair alunos e colaboradores; de contribuir para o aperfeiço-
amento de políticas públicas; e, também, a capacidade de buscar 
e receber recursos para pesquisa e projetos institucionais e 
educacionais. As questões e provocações formuladas ao final de 
cada arguição foram respondidas com clareza, acerto e com 
reflexões adequadas à lógica do pensamento crítico da maturi-
dade de um acadêmico extremamente culto. Em seguida, à 
Defesa de Tese. Considerando a especialidade definida no edital 
do concurso, o tema da tese foi “Análise de acidentes: Da árvore 
de causas ao MAPA expandido. Análise de trajetória de pesqui-
sa”. O candidato apresentou excelente texto que sintetiza suas 
reflexões e inquietudes, vis-à-vis sua rica produção científica ao 
longo de quase três décadas, a qual foi por ele sistematizada em 
três “momentos”, todos eles documentados por textos selecio-
nados e paradigmáticos, dos quais ele foi autor ou coautor. 
Saliente-se, contudo, que não foi um amontoado de publicações, 
e sim uma narrativa de um percurso intelectual, por certo não 
linear, mas próprio das mentes inquietas, indagadoras e criativas, 
cada vez mais abertas para o que ele denominou “pluralismo 
metodológico”, capaz de trazer contribuições de diferentes 
campos do conhecimento e de construir novas teorias e instru-
mentos de investigação, análise e – saliente-se – também de 
intervenção. É uma narrativa que, a cada passo ou aparente 
avanço, provoca mais indagações; muito mais perguntas do que 
respostas, porém com obvio enriquecimento transformador e 
alavancador de mudanças na sociedade, principalmente no 
“mundo do trabalho”, em suas relações com a Saúde e o Meio 
Ambiente. Esta trajetória e da forma como foi organizada e 
narrada foi muito elogiada e positivamente comentada por 
todos os membros da Comissão Julgadora. Após a realização de 
cada prova, a Comissão Julgadora, em sessão secreta, conferiu 
ao candidato as notas, procedendo-se, em sessão pública, via 
Plataforma Zoom, com Sessão aberta pelo Youtube, a divulgação 
dos resultados. O Quadro de Notas e demais documentos perti-
nentes ao Concurso estão inseridos ao Processo nº 21.192.6.4. 
Face às notas obtidas, a Comissão Julgadora considerou o can-
didato habilitado conforme parágrafo único, do artigo 180 do 
Regimento Geral da Universidade de São Paulo. Em seguida 
elaborou o presente relatório, no qual concluiu que o Doutor 
Ildeberto Muniz de Almeida faz jus ao título de Livre-Docente, 
junto ao Departamento de Saúde Ambiental, da Faculdade de 
Saúde Pública da Universidade de São Paulo.

A Congregação da Faculdade de Saúde Pública-USP reunida 
em sua 5ª sessão ordinária, realizada em 24/06/2021, homolo-
gou o Relatório Final da Comissão Julgadora do concurso, por 
unanimidade, com 26 (vinte e seis votos) votos a favor.

 FACULDADE DE ZOOTECNIA E 
ENGENHARIA DE ALIMENTOS
 EDITAL CSCRH-FC Nº 03/2021
CONVOCAÇÃO
A Diretora da Faculdade de Zootecnia e Engenharia de 

Alimentos (FZEA) da Universidade de São Paulo (USP) convoca 
a candidata IVANA MORAIS GEREMIAS DE ANDRADE a com-
parecer ao Centro de Serviços Compartilhados em Recursos 
Humanos Fernando Costa, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a 
partir do dia 28/06/2021, das 7:00 às 11:00 e das 13:00 às 17:00 
horas, para dar andamento à sua contratação, conforme Editais 
ATAC/FZEA Nº 09/2021 e 14/2021, de Abertura de Processo 
Seletivo e de Resultado Final/Classificação e Homologação, res-
pectivamente, para a função de 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), 
em jornada de 12 horas semanais de trabalho.

 HOSPITAL UNIVERSITÁRIO
 HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA USP
RETIFICAÇÃO DO DOE DE 24/06/2021
No Edital de Abertura de Processo Seletivo Simplificado HU 

116/2021 Farmacêutico Temporário, para atuar na Divisão de 
Laboratório Clínico do HU/USP

No Capítulo II
Leia-se:
Sumária:
Farmacêutico com atuação em laboratórios de Análises 

Clínicas, a partir de conhecimentos básicos.
Detalhada:
Preparar, manipular e acondicionar insumos farmacêuticos 

e/ ou para uso no diagnóstico laboratorial em geral.
Conhecimentos de controle de qualidade em laboratório 

Clínico.
Realizar análises e exames laboratoriais nas diferentes 

áreas de atuação e farmacêutico.
Conhecimento de rotinas de análises clínicas, com suporte 

aos pacientes atendidos na emergência, rede ambulatorial e 
unidades de internação do Hospital Universitário.

Auxiliar na elaboração e planejamento de projetos didático-
-científicos na área de farmácia e bioquímica.

Colaborar na publicação de trabalhos científicos e técnicos.
Colaborar com as teses de pós-graduandos.
Participar de serviços de extensão, realizando análises labo-

ratoriais que visem a análise de materiais biológicos.
Planejar e desenvolver treinamentos, palestras e outros 

eventos, sobre sua especialização.
Estudar e padronizar técnicas apropriadas ao desenvolvi-

mento de projetos de pesquisa em andamento, como também 


