
324 – São Paulo, 131 (235) Diário Ofi cial Poder Executivo - Seção I sexta-feira, 10 de dezembro de 2021

2. INSCRIÇÕES
2.1. As inscrições serão recebidas via internet, no endereço 

eletrônico https://inscricoes.unesp.br. O candidato deverá pre-
encher o formulário eletrônico e realizar o pagamento da taxa 
de inscrição no valor de R$ 108,00 (cento e oito reais), a ser 
efetuado no Banco do Brasil – Agência 6513-7 – Conta Corrente 
480-4 (CNPJ 48031918/0003-96), por meio de transferência 
ou depósito bancário identificado, no período de 13/12/2021 a 
14/01/2022, no horário das 00:00 às 23:59, observado o horário 
de Brasília.

2.2. A inscrição só será validada mediante pagamento do 
valor total da respectiva inscrição.

2.3. O candidato que tiver interesse na redução da taxa 
de inscrição deverá se inscrever nos 02 (dois) primeiros dias do 
período de inscrição, satisfeitas as exigências do item 5.

3. CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO
3.1. Poderão inscrever-se graduados em Engenharia Elé-

trica, que tenham no mínimo, título de Doutor em Engenharia 
Elétrica ou Engenharia Mecânica. A qualificação necessária à 
inscrição para o concurso público será demonstrada pela forma-
ção do candidato, em nível de graduação ou de pós-graduação, 
na área de conhecimento objeto do concurso.

3.2. O candidato estrangeiro poderá inscrever-se no con-
curso público com passaporte. Entretanto, por ocasião da 
nomeação, deverá apresentar a cédula de identidade com visto 
permanente, ou, se for o caso, visto temporário e, no prazo de 
30 (trinta) dias, entregar cópia simples do protocolo do pedido 
de transformação do visto temporário em permanente, sob pena 
de exoneração.

3.3. Os diplomas de graduação com validade nacional ou os 
obtidos no exterior serão aceitos para fins de inscrição.

3.4. Os diplomas de graduação obtidos no exterior deverão 
ser revalidados por universidades públicas, atendendo aos 
termos do artigo 48 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional (LDB) 9.394/1996.

3.5. Os títulos obtidos fora da UNESP serão admitidos para 
fins de inscrição no concurso, quando expedidos em cursos de 
pós-graduação, cujos programas foram recomendados pela 
CAPES e reconhecidos pelo MEC.

3.6. Os títulos obtidos no exterior serão considerados para 
fins de inscrição no concurso, devendo, contudo, ser reconhecida 
sua equivalência aos títulos conferidos pela UNESP.

3.7. Os títulos de Mestre, de Doutor e de Livre-docente serão 
aceitos para inscrição obedecendo aos seguintes dispositivos:

3.7.1. os títulos de Mestre e de Doutor serão aceitos, 
quando obtidos em cursos de pós-graduação credenciados pelo 
Conselho Nacional de Educação (CNE);

3.7.2. os títulos de Mestre e de Doutor obtidos no exterior 
serão aceitos, devendo ser reconhecidos e registrados por uni-
versidades que possuam cursos de pós-graduação credenciados 
pelo Conselho Nacional de Educação (CNE);

3.7.3. o título de Livre-docente obtido fora da Unesp será 
aceito, devendo ser reconhecida sua equivalência aos títulos 
conferidos pela Unesp.

3.8. O atendimento aos itens 3.3, 3.4 e 3.7 é condição para 
a continuidade do vínculo docente com a Unesp.

3.9. Para a realização da prova didática, o candidato deverá 
definir, no ato da inscrição, dois dos pontos publicados no edital, 
conforme item 8.3 dos Critérios de Avaliação.

4. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A INSCRIÇÃO
4.1. Formulário de inscrição devidamente preenchido (obti-

do no item 2.1), indicando nome completo, número da cédula 
de identidade, data de nascimento, filiação, naturalidade, estado 
civil, residência, profissão e endereço eletrônico, anexando fren-
te e verso os documentos abaixo:

4.1.1. Pelo menos um dos seguintes documentos de iden-
tificação com foto: cédula de identidade; carteira nacional de 
habilitação; cédula de identidade de estrangeiro com visto 
permanente ou temporário e na falta desta, o passaporte, no 
caso de candidato estrangeiro;

4.1.2. comprovante de graduação em curso superior;
4.1.3. comprovante do título de Doutor ou cópia da ata de 

defesa da tese, condicionada a apresentação do título homolo-
gado na ocasião da nomeação;

4.1.4. Curriculum Lattes; Candidatos estrangeiros podem se 
cadastrar no site da Plataforma Lattes, do Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico.

4.1.5. Projeto de pesquisa na linha de Eficiência Energética 
e Conservação de Energia / Eletrônica Industrial, plano de ati-
vidades para a graduação e para a pós-graduação e plano de 
ações de extensão universitária.

4.1.6. nos casos de transferência ou depósito bancário, o 
candidato deverá anexar o comprovante da operação bancária 
no sistema de inscrições no endereço eletrônico https://inscri-
coes.unesp.br.

4.2. declarar no formulário de inscrição que se compromete 
a apresentar Projeto de Pesquisa em consonância com o Plano 
Global de Atividades, relativo ao regime de Dedicação Integral 
à Docência e à Pesquisa - RDIDP, devidamente protocolado, no 
prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data de sua apre-
sentação, uma vez convocado para a nomeação.

4.3. declarar no formulário de inscrição que o candidato 
tem conhecimento da legislação em vigor na UNESP, em especial 
sobre regimes de trabalho docente, no Regime de Dedicação 
Integral à Docência e à Pesquisa - RDIDP - Resolução Unesp nº 
85/1999 e suas alterações, regulamentada pela Portaria Unesp 
06/2000 e suas alterações - disponíveis no endereço eletrônico: 
https://sistemas.unesp.br/legislacao-web/)].

4.4. Todos os documentos serão enviados através do sis-
tema de inscrições, no endereço eletrônico https://inscricoes.
unesp.br, anexos ao pedido de inscrição do candidato, no forma-
to PDF (Portable Document Format).

5. REDUÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO – LEI 12.782/2007
5.1. A redução do valor da taxa de inscrição, correspondente 

a 50% (cinquenta por cento), será concedida aos candidatos 
interessados que atendam, CUMULATIVAMENTE, os seguintes 
requisitos:

5.1.1. sejam estudantes, assim considerados os que se 
encontrem regularmente matriculados em curso superior, em 
nível de graduação ou pós-graduação.

5.1.2. percebam remuneração, mensal, inferior a 02 (dois) 
salários mínimos, ou estejam desempregados.

5.2. A concessão da redução ficará condicionada à apresen-
tação, pelo candidato, no ato da inscrição:

5.2.1. quanto à comprovação da condição de estudante, de 
um dos seguintes documentos:

a) certidão ou declaração, expedida por instituição de ensi-
no pública ou privada;

b) carteira de identidade estudantil ou documento similar 
(frente e verso), expedido por instituição de ensino pública ou 
privada, ou por entidade de representação discente;

5.2.2. quanto às circunstâncias previstas no item 5.1.2. 
deste Edital: comprovante de renda, ou declaração, por escrito, 
da condição de desempregado.

5.3. O candidato que tiver interesse na redução da taxa de 
inscrição, deverá se inscrever nos 02 (dois) primeiros dias do 
período de inscrição.

5.4. O candidato que tiver interesse na redução da taxa 
de inscrição, deverá acessar no período de 00h00 do dia 
13/12/2021 às 23h59 do dia 14/12/2021, observado o horário 
de Brasília, no endereço eletrônico https://inscricoes.unesp.br 
(no campo INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, do formulário 
de inscrição), ler e aceitar o requerimento de redução de taxa 
e enviar até o dia 14/12/2021 os comprovantes estabelecidos 
nos itens 5.1 e 5.2.

5.4.1. O candidato deverá atestar a veracidade das infor-
mações documentais no requerimento de redução de taxa. Em 
caso de declaração falsa, haverá sanções administrativas, civis 
e penais.

 CAMPUS DE ASSIS
 Faculdade de Ciências e Letras de Assis
 EDITAL Nº 157/2021-FCL/CAs.
(Processo nº 646/2021)
Homologando, conforme Deliberação “Ad Referendum” da 

Congregação de 07/12/2021 o resultado final do Concurso Públi-
co para contratação de uma função de Assistente Administrativo 
II, sob regime da CLT, na condição de Técnico-administrativo 
Substituto, objeto do Edital nº 136/2021-FCL/CAs, conforme 
Edital de Divulgação de Resultado nº 155/2021- FCL/CAs.

 CAMPUS DE BAURU
 Faculdade de Arquitetura, Artes, 
Comunicação e Design
 CAMPUS DE BAURU
Faculdade de Arquitetura, Artes, Comunicação e Design
Edital nº 085/2021 – STDARH/FAAC - HOMOLOGAÇÃO
Deliberação da Congregação N° 81/2020, realizada em 

13/04/2020.
Homologando o resultado final do concurso público de 

títulos e provas para a contratação de Professor Substituto, 
por prazo determinado, em caráter emergencial, para atender 
excepcional interesse público, no primeiro semestre do ano 
letivo de 2020, em 12 horas semanais de trabalho, sob o regi-
me jurídico da CLT e legislação complementar, na disciplina/
conjunto de disciplinas: Laboratório de Arquitetura, Urbanismo 
e Paisagismo III: Equipamentos Coletivos de Pequena Comple-
xidade; Laboratório de Arquitetura Urbanismo e Paisagismo VII: 
Equipamentos Coletivos de Grande Complexidade; Arquitetura 
III: Coordenação Modular, junto ao Departamento Arquitetura, 
Urbanismo e Paisagismo da Faculdade de Arquitetura, Artes, 
Comunicação e Design do Câmpus de Bauru, conforme Edital 
nº 58/2020-STDARH/FAAC - Resultado e Classificação Final. Não 
publicado em época oportuna.

(Proc. 963/2019).
 CAMPUS DE BAURU
Faculdade de Arquitetura, Artes, Comunicação e Design
Edital nº 87/2021 – STDARH/FAAC - HOMOLOGAÇÃO
A Diretora da Faculdade de Arquitetura, Artes, Comunicação 

e Design do Câmpus de Bauru, nos termos do Despacho nº 
105/2021-D. FAAC e no uso de suas atribuições legais, HOMOLO-
GA, “ad referendum” da Congregação, o resultado final do Con-
curso Público de Provas e Títulos para contratação de um Profes-
sor Substituto, por prazo determinado, em caráter emergencial, 
para atender o período relativo ao primeiro semestre letivo de 
2021, em jornada de 12 (doze) horas semanais de trabalho, no 
conjunto de disciplinas “Computação Gráfica”, “Produção e 
Gestão de Mídias Sociais” e “Legislação em Radialismo” junto 
ao Departamento de Comunicação Social, conforme Edital nº 
90/2021 – STDARH/FAAC – Resultado e Classificação Final. 
(Processo nº 603/21 – FAAC/C.Bauru)

 Edital nº 088/2021 – STDARH/FAAC – CONVOCAÇÃO
A Diretora da Faculdade de Arquitetura, Artes, Comunicação 

e Design do Campus de Bauru CONVOCA Bruno Jareta de Oli-
veira, RG. 43.434.025-X, candidato habilitado e classificado em 
1º lugar em Concurso Público para contratação de 01 Professor 
Substituto, por prazo determinado, em caráter emergencial, para 
atender excepcional interesse público, no segundo semestre 
letivo de 2021, em 12 horas semanais de trabalho, sob o regime 
jurídico da CLT e legislação complementar, no conjunto de dis-
ciplinas: “Computação Gráfica”, “Produção e Gestão de Mídias 
Sociais” e “Legislação em Radialismo” (objeto do Edital de 
Abertura de Inscrições nº 079/2021-STDARH), para manifestar 
seu interesse à vaga no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da 
data de publicação deste Edital, para o e-mail concursos.faac@
unesp.br os documentos abaixo listados.

- Certidão de Nascimento/Casamento;
- RG;
- CPF;
- PIS (extrato emitido pela CEF)/PASEP;
- Título de Eleitor e Comprovante de estar em dia com as 

obrigações eleitorais;
- Certificado Militar ou documento que comprove estar em 

dia com as obrigações militares (se do sexo masculino);
- Comprovante de escolaridade exigida;
- Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS física 

(página que consta a numeração da CTPS, o verso com os dados 
pessoais e página com anotações ref. ao primeiro contrato);

- Declaração de Bens assinada e atualizada nos termos do 
Decreto 41.865, de 16-6-97;

- Conta corrente no Banco do Brasil S/A (pode ser aberta na 
ocasião do exercício).

- Comprovante de Endereço;
- Comprovante de não registrar antecedentes criminais
- 1 foto digitalizada no formato 3x4
O não envio dos documentos solicitados no prazo acima 

estabelecido, bem como a recusa à contratação, ou, consultado 
e contratado, deixar de entrar em exercício, terá exaurido os 
direitos decorrentes de sua habilitação no Concurso Público.

(Processo nº 603/21 – FAAC/C.Bauru)

 CAMPUS DE FRANCA
 Faculdade de Ciências Humanas e Sociais
 EDITAL 17-2021-STDARH-CF – Revogação de Concurso
O Diretor da Faculdade de Ciências Humanas e Sociais do 

Câmpus de Franca, no uso de
suas atribuições legais, considerando o Despacho 

164-2021-Runesp de 27-10-2021 (D.O
28-10-2021), TORNA PÚBLICO a revogação do concurso 

público de Títulos e Provas
para provimento de 1 cargo de Professor Assistente, com 

titulação mínima de Doutor, em
Regime de Turno Completo-RTC, sob o regime jurídico efeti-

vo, na área de conhecimento
Educação junto ao departamento de Educação, Ciências 

Sociais e Políticas Públicas
desta Faculdade, referente ao Edital 15-2020-STDARH-CF, 

publicado no D.O de 4-3-
2020, Poder Executivo I. De acordo com o item 11.13 do 

Edital de abertura de inscrições,
a taxa de inscrição será devolvida mediante informações 

preenchidas na área do
candidato no sistema de inscrições http://inscricoes.unesp.

br. (Não publicado em data
oportuna) Proc. 327-2020-FCHS-CF.

 CAMPUS DE GUARATINGUETÁ
 Faculdade de Engenharia
 EDITAL 194/2021 - FEG/STDARH
Acham-se abertas, nos termos do Despacho nº 175/2021 - 

RUNESP de 16/11/2021, publicado em 17/11/2021 e com base 
no Estatuto e Regimento Geral da Universidade Estadual Paulis-
ta “Júlio de Mesquita Filho”, bem como na Resolução UNESP nº 
11/2019, as inscrições no concurso público de Títulos e Provas 
para provimento de 01 (um) cargo de Professor Assistente, com 
titulação mínima de Doutor, em Regime de Dedicação Integral à 
Docência e à Pesquisa – RDIDP, sob o regime jurídico efetivo, na 
área de conhecimento CIRCUITOS ELÉTRICOS, MAGNÉTICOS E 
ELETRÔNICOS, junto ao Departamento de Engenharia Elétrica da 
Faculdade de Engenharia do Câmpus de Guaratinguetá. A inscri-
ção implicará a completa ciência e a tácita aceitação das normas 
e condições estabelecidas neste Edital, sobre as quais o candi-
dato não poderá alegar qualquer espécie de desconhecimento.

1. VENCIMENTO
1.1. O vencimento corresponde à referência MS-3.1 = R$ 

10746,66 (dez mil, setecentos e quarenta e seis reais e sessenta 
e seis centavos) mensais, em jornada de 40 horas semanais de 
trabalho.

 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

 REITORIA

 DIRETORIA GERAL DE RECURSOS 
HUMANOS
 Fica autorizada a prorrogação da admissão, por 30 (trinta) 

dias, de ESTELA ADRIANA DE ANDREADE, RG nº MG-20394555, 
na função/perfil: ENFERMEIRO/Enfermeiro, da Carreira de Pro-
fissionais de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão – Edital de 
Abertura de Concurso nº 87/2019.

Fica autorizada a prorrogação da admissão, por 30 (trinta) 
dias, de THAMIRIS DA SILVA TABONE, RG nº 34310527-5, na fun-
ção/perfil: ENFERMEIRO/Enfermeiro, da Carreira de Profissionais 
de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão – Edital de Abertura de 
Concurso nº 87/2019.

 UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA

 UNIDADES UNIVERSITÁRIAS

 CAMPUS DE ARARAQUARA
 Instituto de Química
 RETIFICAÇÃO DO DOE DE 08/12/21, PÁGS. 422 e 423
No Edital no 80/2021-IQ/Car.,
Onde se lê:
4.1.4. comprovante de recolhimento da taxa de inscrição, 

no valor de R$ 108,00,
deverá ser efetuado mediante depósito bancário identifica-

do ou transferência
bancária junto ao Banco do Brasil - Agência 6933-75 – 

Conta Corrente 1301027-0 –
CNPJ 48.031.918/0027-63 – Unesp - Instituto de Química 

– Araraquara.
Leia-se:
4.1.4. comprovante de recolhimento da taxa de inscrição, 

no valor de R$ 108,00,
deverá ser efetuado mediante depósito bancário identifica-

do ou transferência
bancária junto ao Banco do Brasil - Agência 6933-7 – Conta 

Corrente 130102-0
CNPJ 48.031.918/0027-63 – Unesp - Instituto de Química 

– Araraquara.
(Processo 513/2021-IQ/Car)
 RETIFICAÇÃO DO DOE DE 08/12/21, PÁGS. 423 e 424
No Edital no 81/2021-IQ/Car.,
Onde se lê:
4.1.4. comprovante de recolhimento da taxa de inscrição, 

no valor de R$ 108,00,
deverá ser efetuado mediante depósito bancário identifica-

do ou transferência
bancária junto ao Banco do Brasil - Agência 6933-75 – 

Conta Corrente 1301027-0 –
CNPJ 48.031.918/0027-63 – Unesp - Instituto de Química 

– Araraquara.
Leia-se:
4.1.4. comprovante de recolhimento da taxa de inscrição, 

no valor de R$ 108,00,
deverá ser efetuado mediante depósito bancário identifica-

do ou transferência
bancária junto ao Banco do Brasil - Agência 6933-7 – Conta 

Corrente 130102-0
CNPJ 48.031.918/0027-63 – Unesp - Instituto de Química 

– Araraquara.
(Processo 514/2021-IQ/Car)
 RETIFICAÇÃO DO DOE DE 08/12/21, PÁGS. 424 e 425
No Edital no 82/2021-IQ/Car.,
Onde se lê:
4.1.4. comprovante de recolhimento da taxa de inscrição, 

no valor de R$ 108,00,
deverá ser efetuado mediante depósito bancário identifica-

do ou transferência
bancária junto ao Banco do Brasil - Agência 6933-75 – 

Conta Corrente 1301027-0 –
CNPJ 48.031.918/0027-63 – Unesp - Instituto de Química 

– Araraquara.
Leia-se:
4.1.4. comprovante de recolhimento da taxa de inscrição, 

no valor de R$ 108,00,
deverá ser efetuado mediante depósito bancário identifica-

do ou transferência
bancária junto ao Banco do Brasil - Agência 6933-7 – Conta 

Corrente 130102-0
CNPJ 48.031.918/0027-63 – Unesp - Instituto de Química 

– Araraquara.
(Processo 515/2021-IQ/Car)
 RETIFICAÇÃO DO DOE DE 08/12/21, PÁGS. 425 e 426
No Edital no 83/2021-IQ/Car.,
Onde se lê:
4.1.4. comprovante de recolhimento da taxa de inscrição, 

no valor de R$ 108,00,
deverá ser efetuado mediante depósito bancário identifica-

do ou transferência
bancária junto ao Banco do Brasil - Agência 6933-75 – 

Conta Corrente 1301027-0 –
CNPJ 48.031.918/0027-63 – Unesp - Instituto de Química 

– Araraquara.
Leia-se:
4.1.4. comprovante de recolhimento da taxa de inscrição, 

no valor de R$ 108,00,
deverá ser efetuado mediante depósito bancário identifica-

do ou transferência
bancária junto ao Banco do Brasil - Agência 6933-7 – Conta 

Corrente 130102-0
CNPJ 48.031.918/0027-63 – Unesp - Instituto de Química 

– Araraquara.
(Processo 516/2021-IQ/Car)
 RETIFICAÇÃO DO DOE DE 08/12/21, PÁGS. 426 e 427
No Edital no 84/2021-IQ/Car.,
Onde se lê:
4.1.4. comprovante de recolhimento da taxa de inscrição, 

no valor de R$ 108,00,
deverá ser efetuado mediante depósito bancário identifica-

do ou transferência
bancária junto ao Banco do Brasil - Agência 6933-75 – 

Conta Corrente 1301027-0 –
CNPJ 48.031.918/0027-63 – Unesp - Instituto de Química 

– Araraquara.
Leia-se:
4.1.4. comprovante de recolhimento da taxa de inscrição, 

no valor de R$ 108,00,
deverá ser efetuado mediante depósito bancário identifica-

do ou transferência
bancária junto ao Banco do Brasil - Agência 6933-7 – Conta 

Corrente 130102-0
CNPJ 48.031.918/0027-63 – Unesp - Instituto de Química 

– Araraquara.
(Processo 517/2021-IQ/Car)

 ESCOLA DE ENFERMAGEM DE RIBEIRÃO 
PRETO
 EDITAL EERP/ATAC 021/2021
COMUNICADO DE ACEITAÇÃO DE INSCRIÇÃO E DESIGNA-

ÇÃO DE COMISSÃO JULGADORA
A Congregação, em sua 450ª sessão ordinária, realizada em 

2 de dezembro de 2021, apreciou, quanto ao aspecto formal, a 
inscrição de Larissa Rodrigues, no concurso para obtenção do 
título de Livre-Docente junto ao Departamento de Enfermagem 
Materno-Infantil e Saúde Pública, na área de Enfermagem em 
Saúde da Mulher no Ciclo Reprodutivo, com base nos programas 
das disciplinas ERM 308 - Cuidado Integral à Saúde da Mulher; 
ERM 5715 - Aleitamento materno: abordagem social; ERM 311 
- Cuidado Integral em Saúde II, regido pelo Edital EERP/ATAC 
019/2021, considerando-a aprovada.

Na oportunidade, também compôs a Comissão Julgadora, 
a saber:

MEMBROS EFETIVOS
Profª Drª Thaís de Oliveira Gozzo – (Presidente)
Professora Associada do Departamento de Enfermagem 

Materno-Infantil e Saúde Pública da Escola de Enfermagem de 
Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo

Profª Drª Juliana Cristina dos Santos Monteiro
Professora Associada do Departamento de Enfermagem 

Materno-Infantil e Saúde Pública da Escola de Enfermagem de 
Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo

Profª Drª Aurea Tamami Minagawa Toriyama
Professora Associada do Departamento de Enfermagem 

Materno-Infantil e Psiquiátrica da Escola de Enfermagem da 
Universidade de São Paulo

Profª Drª Maria de Lá Ó Ramallo Veríssimo
Professora Associada do Departamento de Enfermagem 

Materno-Infantil e Psiquiátrica da Escola de Enfermagem da 
Universidade de São Paulo

Profª Drª Rosângela da Silva Santos
Professora Adjunta (Livre-Docente) do Departamento 

Materno-Infantil da Faculdade de Enfermagem da Universidade 
Estadual do Rio de Janeiro

MEMBROS SUPLENTES
Profª Drª Marislei Sanches Panobianco
Professora Associada do Departamento de Enfermagem 

Materno-Infantil e Saúde Pública da Escola de Enfermagem de 
Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo

Profª Drª Ana Luiza Vilela Borges
Professora Titular do Departamento de Enfermagem em 

Saúde Coletiva da Escola de Enfermagem da Universidade de 
São Paulo

Profª Drª Cristina Maria Garcia de Lima Parada
Professora Adjunta (Livre-Docente) do Departamento de 

Enfermagem da Faculdade de Medicina de Botucatu da Univer-
sidade Estadual Paulista “Julio de Mesquita Filho”

Considerando o que determina o parágrafo único do artigo 
166 do Regimento Geral da Universidade de São Paulo, o refe-
rido concurso deverá ser realizado no prazo máximo de cento e 
vinte dias, após a aceitação da inscrição, que será contado a par-
tir da sua publicação no Diário Oficial do Estado de São Paulo.

 Comunicado
A Diretora da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da 

Universidade de São Paulo comunica que não houve inscritos 
ao concurso de títulos e provas visando à obtenção do título de 
livre-docente, junto ao Departamento de Enfermagem Geral e 
Especializada, conforme Edital EERP/ATAc 017/2021, publicado 
no D.O.E de 24/09/2021.

 Comunicado
A Diretora da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da 

Universidade de São Paulo comunica que não houve inscritos 
ao concurso de títulos e provas visando à obtenção do título de 
livre-docente, junto ao Departamento de Enfermagem Psiquiá-
trica e Ciências Humanas, conforme Edital EERP/ATAc 018/2021, 
publicado no D.O.E de 24/09/2021.

 FACULDADE DE EDUCAÇÃO
 FACULDADE DE EDUCAÇÃO
EDITAL FEUSP nº 78/2021 - RESULTADO FINAL E HOMO-

LOGAÇÃO
O Diretor da Faculdade de Educação da USP torna público 

o Resultado Final do Processo Seletivo para contratação de um 
Professor Contratado III (Doutor), por prazo determinado, para 
atuar como Professor de Ensino Fundamental I, junto à Escola 
de Aplicação da FEUSP, nos termos do edital FEUSP 69/2021. 
Classificação/Candidata LUCIANA DOS SANTOS.

Tendo em vista o resultado acima discriminado, a Comissão 
de Seleção apresentou o Relatório Final à Direção da Faculdade 
de Educação da USP que o aprovou em 07/12/2021, e ao Con-
selho Técnico Administrativo, que o aprovou em 09/12/2021.

 HOSPITAL UNIVERSITÁRIO
 HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA USP
COMUNICADO
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE INSCRIÇÃO
O Superintendente do Hospital Universitário da USP, comu-

nica a prorrogação do período de inscrição do Processo Sele-
tivo Edital HU 207/2021,– Médico Temporário Anestesiologia, 
publicado no D.O.E; de 03/12/2021, passando a viger o seguinte 
Cronograma:

03/12/2021 – Publicação do Edital de Abertura de Inscrição
06/12/2021 A 07/01/2022 – Período de Inscrição
13/01/2022 – Publicação do Resultado de Avaliação dos 

Títulos/Currículo
14/01/2022 A 17/01/2022 Período de Recurso relativo à 

Avaliação dos Títulos/Currículo
20/01/2022 – Resultado Final / Classificação Final Geral 

e Especial
21/01/2022 – Publicação da Homologação
22/01/2022 – Publicação de Convocação

 INSTITUTO DE FÍSICA
 INSTITUTO DE FÍSICA
EDITAL IF-23/2021
RESULTADO FINAL E HOMOLOGAÇÃO
O Diretor do Instituto de Física da USP torna público o resul-

tado final do Concurso de Títulos e Provas visando a obtenção 
do Título de Livre-Docente, junto ao Departamento de Física 
Experimental, realizado nos dias 06, 07 e 08 de dezembro de 
2021, de acordo com o Edital IF-10/2021 (2º período de 2021) 
de abertura de inscrições, publicado no D.O.E. de 07/08/2021.

• NORA LIA MAIDANA
Tendo em vista a indicação da candidata acima discrimi-

nada, a Comissão Julgadora do Concurso Público de Títulos e 
Provas apresentou o Relatório Final que foi homologado na 582a 
Sessão Ordinária da Congregação realizada em 09/12/2021 e 
expresso nos seguintes termos: “À vista dos resultados obtidos, 
a Comissão Julgadora indica, por unanimidade, à Egrégia Con-
gregação do Instituto de Física, a Professora Doutora NORA LIA 
MAIDANA para a obtenção do título de Livre-Docente junto ao 
Departamento de Física Experimental. O Relatório Final foi lido 
e após expressa concordância de todos os examinadores com 
os seus termos, segue assinado pela Presidente da Comissão 
Julgadora, Profa. Dra. Kaline Rabelo Coutinho. São Paulo, 08 
de dezembro de 2021”. A Comissão Julgadora foi composta 
pelos Professores Doutores Oswaldo Baffa Filho (FFCLRP/USP), 
Odair Dias Gonçalves (UFRJ), Jorge Carlos Trincavelli (Univer-
sidad Nacional de Córdoba), Pedro Luis Grande (UFRGS) e 
Kaline Rabelo Coutinho (FGE/IFUSP) – Presidente. Processo nº 
2021.1.00217.43.6.
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