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23/05/2022 - Publicação do resultado das análises dos 
requerimentos de isenção / redução taxa de inscrição - Site 
FUVEST

21/05/2022 A 23/05/2022 - 12h00 - Período para recursos 
do resultado das análises dos requerimentos da taxa de inscri-
ção - site FUVEST

24/05/2022 - 12h00 - Resultado do recurso das análises dos 
requerimentos da taxa de inscrição - site FUVEST

03/06/2022 - Publicação da Lista de inscritos - DOE /site 
FUVEST

03/06/2022 A 05/06/2022 - Período para recurso de inscri-
ções não efetivadas - site FUVEST

07/06/2022 - 12h00 - Publicação do resultado dos recursos 
de inscrições e de convocação para prova - DOE /site FUVEST

07/06/2022 - 12h00 - Publicação dos locais de prova - site 
FUVEST

12/06/2022 - 13h00 - PROVA PRESENCIAL - LOCAL DE 
PROVA

12/06/2022 - 17h00 - Divulgação da prova e gabarito - site 
FUVEST

12/06/2022 A 14/06/2022 - Período para interposição de 
recurso em relação ao resultado da prova - site FUVEST

21/06/2022 - 12h00 - Publicação do resultado da prova - 
DOE /site FUVEST

21/06/2022 a 22/06/2022 - Período para recurso do resulta-
do da prova - site FUVEST

25/06/2022 - 12h00 - Publicação do resultado do recurso, 
resultado final/classificação e homologação - DOE /site FUVEST

28/06/2022 - Publicação da convocação - DOE /site FUVEST
 HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA USP
COMUNICADO
No Edital 046/2022 de Abertura de Concurso Público para 

Enfermeiro (
Área de Obstetrícia), publicado no Diário Oficial de 

12/05/2022.
Relativo ao Item 8: Período para solicitar Isenção ou redu-

ção de taxa de inscrição. Sub item 8.1
Será reaberto para os interessados que deverão acessar 

o site da FUVEST, preencher o formulário on-line e enviar, de 
forma eletrônica, os documentos pessoais e comprovantes 
de sua situação socioeconômica neste novo período para 
solicitação que compreenderá das 12h00 (meio-dia) de 
20/05/2022 até às 12h00 (meio-dia) de 21/05/2022 às 12h00 
(meio-dia).

 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

 REITORIA

 DIRETORIA GERAL DE RECURSOS 
HUMANOS
 DIVISÃO DE GESTÃO DE PESSOAL
A Diretoria Geral de Recursos Humanos, através da 

Divisão de Gestão de Pessoal, torna pública a eliminação 
de CLAUDICELIA ALVES DOS SANTOS, inscrito(a) sob nº 
185, aprovado em 1° lugar, no Processo Seletivo Temporário 
para a função/perfil de TECNICO ENFERMAGEM/Técnico de 
enfermagem do Edital de Abertura 004/2021, Processo nº 
15P-36839/2021 junto à UNICAMP, por não atender ao item 
2.1.5 do edital de abertura.

 Fica autorizada a prorrogação da admissão, por 30 (trinta) 
dias, de DANIELLE CRISTINE NOGUEIRA DE CAMPOS, RG nº 
23306998-7, na função/perfil: TECNICO ENFERMAGEM / Téc-
nico de enfermagem da Carreira de Profissionais de Apoio ao 
Ensino, Pesquisa e Extensão – Edital de Abertura de Concurso 
nº 97/2019.

 SECRETARIA GERAL
 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
COLÉGIO TÉCNICO DE LIMEIRA
EDITAL
Fica prorrogado pelo período de 07 dias, a partir das 00h00 

do dia 21/05/2022 até 23h59 do dia 27/05/2022, o prazo para o 
recebimento das inscrições para o Processo Sumário de Seleção, 
para admissão temporária de docente, na Carreira de Professor 
do Magistério Secundário Técnico - MST - do Colégio Técnico 
de Limeira, da Universidade Estadual de Campinas, em jornada 
de 40 (quarenta) horas semanais, para o Departamento de 
Ciências Humanas e Linguagens, disciplinas de Inglês e Inglês 
Técnico do Colégio Técnico de Limeira da Universidade Estadual 
de Campinas. O Edital a que se refere o concurso foi publicado 
no DOE de 13/05/2022, Seção I, páginas 543 e 544 (Proc. Nº 
13-P- 18476/2022).

 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
FACULDADE DE EDUCAÇÃO
EDITAL
O Diretor Associado da Faculdade de Educação – Unicamp 

EXCLUI o subitem “e) plano de trabalho” do item 3.2 do Edital 
de Abertura do Concurso Público cargo de Professor Doutor, 
nível MS-3.1, na área de na área de Política Educacional: Edu-
cação Básica, na disciplina EP 165 - Política Educacional: Orga-
nização da Educação Brasileira, do Departamento de Política e 
Administração de Sistemas Educacionais (DEPASE) da Faculdade 
de Educação da Universidade Estadual de Campinas – Unicamp 
publicado no Diário Oficial do Estado de 06 de maio de 2022 - 
folha 311. (Proc. Nº 19-P-16446-2022)

Temporário Psiquiatria, apurado de acordo com os critérios 
divulgados no Edital HU 031/2022 de Abertura de Processo 
Seletivo Simplificado. O candidato poderá apresentar pedido de 
recurso no prazo de 02 (dois) dias úteis, após a divulgação do 
Resultado da Avaliação dos Títulos, tendo como termo inicial o 
1º dia útil subsequente à data de ocorrência ou de publicação 
do resultado do respectivo evento.

NOME - CPF - NOTA A - NOTA B - NOTA C - NOTA D - NOTA 
E - NOTA F - NOTA FINAL

ANTONIO PAULO R. ASCIUTTI - 418108…82 - 0 - 0 - 0,25 
- 0 - 0 - 0 - 0,25

ELISA MARIA DE MESQUITA - 308890…80 - 0 - 0 - 0,25 - 
0 - 2,5 - 0 - 2,75

LUÍS FRANCISCO K. COUTINHO - 431325…64 - 0 - 0 - 0,25 
- 0 - 0 - 0 - 0,25

NATHALY DE OLIVEIRA BOSONI - 407556…56 - 0 - 0 - 0,25 
- 0 - 1,5 - 0 - 1,75

TAYNE DE MIRANDA MOREIRA - 056088…30 - 0 - 0 - 0,25 
- 0,5 - 1 - 0,25 - 2

VANESSA PRISCILA MALFATTI - 410328…75 - 0 - 0 - 0,25 
- 0 - 0 - 0 - 0,25

 HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA USP
COMUNICADO
No Edital 045/2022 de Abertura de Concurso Público para 

Enfermeiro (
Área de Cuidado da Saúde do Idoso, Adulto e Pediatria) 

PUBLICADO NO Diário Oficial de 12/05/2022.
Relativo ao Item 8: Período para solicitar Isenção ou redu-

ção de taxa de inscrição. Sub item 8.1
Será reaberto para os interessados que deverão acessar o 

site da FUVEST, preencher o formulário on-line e enviar, de forma 
eletrônica, os documentos pessoais e comprovantes de sua 
situação socioeconômica neste novo período para solicitação 
que compreenderá das 12h00 (meio-dia) de 20/05/2022 até às 
12h00 (meio-dia) de 21/05/2022 às 12h00 (meio-dia).

 HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA USP
Retificação do Diário Oficial de 12/05/2022
No Edital 045/2022 de Abertura de Concurso Público para 

Enfermeiro (
Área de Cuidado da Saúde do Idoso, Adulto e Pediatria)
No Anexo : Cronograma do Edital leia-se:
CRONOGRAMA DO EDITAL
DATA/PERÍODO - HORÁRIO - ATIVIDADE - LOCAL
12/05/2022 - Publicação Edital de Abertura das inscrições 

- DOE /site FUVEST
12/05/2022 A 26/05/2022 - 12h00 - Período de inscrições 

- site FUVEST
12/05/2022 A 26/05/2022 - 12h00 - Período para indicação 

de condições especiais - site FUVEST
12/05/2022 A 16/05/2022 e de 20/05 a 21/05/2022 - 12h00 

- Período para requerimento de isenção/redução da taxa de 
inscrição - site FUVEST

23/05/2022 - Publicação do resultado das análises dos 
requerimentos de isenção / redução taxa de inscrição - Site 
FUVEST

21/05/2022 A 23/05/2022 - 12h00 - Período para recursos 
do resultado das análises dos requerimentos da taxa de inscri-
ção - site FUVEST

24/05/2022 - 12h00 - Resultado do recurso das análises dos 
requerimentos da taxa de inscrição - site FUVEST

03/06/2022 - Publicação da Lista de inscritos - DOE /site 
FUVEST

03/06/2022 A 05/06/2022 - Período para recurso de inscri-
ções não efetivadas - site FUVEST

07/06/2022 - 12h00 - Publicação do resultado dos recursos 
de inscrições e de convocação para prova - DOE /site FUVEST

07/06/2022 - 12h00 - Publicação dos locais de prova - site 
FUVEST

12/06/2022 - 13h00 - PROVA PRESENCIAL - LOCAL DE 
PROVA

12/06/2022 - 17h00 - Divulgação da prova e gabarito - site 
FUVEST

12/06/2022 A 14/06/2022 - Período para interposição de 
recurso em relação ao resultado da prova - site FUVEST

21/06/2022 - 12h00 - Publicação do resultado da prova - 
DOE /site FUVEST

21/06/2022 a 22/06/2022 - Período para recurso do resulta-
do da prova - site FUVEST

25/06/2022 - 12h00 - Publicação do resultado do recurso, 
resultado final/classificação e homologação - DOE /site FUVEST

28/06/2022 - Publicação da convocação - DOE /site FUVEST
 HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA USP
Retificação do Diário Oficial de 12/05/2022
No Edital 046/2022 de Abertura de Concurso Público para 

Enfermeiro (
Área de Obstetrícia)
No Anexo : Cronograma do Edital leia-se:
CRONOGRAMA DO EDITAL
DATA/PERÍODO - HORÁRIO - ATIVIDADE - LOCAL
12/05/2022 - Publicação Edital de Abertura das inscrições 

- DOE /site FUVEST
12/05/2022 A 26/05/2022 - 12h00 - Período de inscrições 

- site FUVEST
12/05/2022 A 26/05/2022 - 12h00 - Período para indicação 

de condições especiais - site FUVEST
12/05/2022 A 16/05/2022 e de 20/05 a 21/05/2022 - 12h00 

- Período para requerimento de isenção/redução da taxa de 
inscrição - site FUVEST

a Covid-19 (esquema vacinal completo) e de eventuais doses 
de reforço em todas as atividades desenvolvidas nos campi da 
Universidade, ficando eliminados os candidatos que, por ocasião 
da realização de cada atividade presencial relativa ao presente 
certame, não atenderem a essa exigência.”

 COMUNICADO ATAc 043/2022
RETIFICAÇÃO de Edital FDRP Nº 012/2021 de abertura 

de inscrições ao concurso público de títulos e provas visando 
a obtenção do título de Livre Docente junto ao Departamento 
de Filosofia do Direito e Disciplinas Básicas da Faculdade de 
Direito de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, área de 
Filosofia do Direito e Teoria Geral do Direito, publicado no D.O.E 
de 18/11/2021, Poder Executivo, Seção I, página 481.

Face à Portaria GR Nº 7687/2021, de 23 de dezembro de 
2021, que dispõe sobre o retorno às atividades presenciais na 
Universidade de São Paulo no contexto da pandemia de Covid-
19, disponível em https://leginf.usp.br/?portaria=portaria-gr-no-
7687-de-23-de-dezembro-de-2021-2, o Diretor da Faculdade de 
Direito de Ribeirão Preto, Prof. Dr. Nuno Manuel Morgadinho dos 
Santos Coelho, no uso de suas atribuições legais, em especial 
o Artigo 5º da Portaria supracitada, RETIFICA o Edital FDRP 
Nº 012/2021, publicado no D.O.E. de 18/11/2021, que passa a 
incorporar as novas disposições:

“3. [...] § 3º - Nos termos do art. 5º da Portaria GR 
7687/2021, é obrigatória a comprovação de vacinação contra 
a Covid-19 (esquema vacinal completo) e de eventuais doses 
de reforço em todas as atividades desenvolvidas nos campi da 
Universidade, ficando eliminados os candidatos que, por ocasião 
da realização de cada atividade presencial relativa ao presente 
certame, não atenderem a essa exigência.”

 COMUNICADO ATAc 044/2022
RETIFICAÇÃO de Edital FDRP Nº 013/2021 de abertura 

de inscrições ao concurso público de títulos e provas visando 
a obtenção do título de Livre Docente junto ao Departamento 
de Filosofia do Direito e Disciplinas Básicas da Faculdade de 
Direito de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, área de 
Sociologia do Direito, publicado no D.O.E de 18/11/2021, Poder 
Executivo, Seção I, página 482.

Face à Portaria GR Nº 7687/2021, de 23 de dezembro de 
2021, que dispõe sobre o retorno às atividades presenciais na 
Universidade de São Paulo no contexto da pandemia de Covid-
19, disponível em https://leginf.usp.br/?portaria=portaria-gr-no-
7687-de-23-de-dezembro-de-2021-2, o Diretor da Faculdade de 
Direito de Ribeirão Preto, Prof. Dr. Nuno Manuel Morgadinho dos 
Santos Coelho, no uso de suas atribuições legais, em especial 
o Artigo 5º da Portaria supracitada, RETIFICA o Edital FDRP 
Nº 013/2021, publicado no D.O.E. de 18/11/2021, que passa a 
incorporar as novas disposições:

“3. [...] § 3º - Nos termos do art. 5º da Portaria GR 
7687/2021, é obrigatória a comprovação de vacinação contra 
a Covid-19 (esquema vacinal completo) e de eventuais doses 
de reforço em todas as atividades desenvolvidas nos campi da 
Universidade, ficando eliminados os candidatos que, por ocasião 
da realização de cada atividade presencial relativa ao presente 
certame, não atenderem a essa exigência.”

 COMUNICADO ATAc 045/2022
RETIFICAÇÃO de Edital FDRP Nº 014/2021 de abertura 

de inscrições ao concurso público de títulos e provas visando 
a obtenção do título de Livre Docente junto ao Departamento 
de Filosofia do Direito e Disciplinas Básicas da Faculdade de 
Direito de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, área 
de Ética, publicado no D.O.E de 18/11/2021, Poder Executivo, 
Seção I, página 482.

Face à Portaria GR Nº 7687/2021, de 23 de dezembro de 
2021, que dispõe sobre o retorno às atividades presenciais na 
Universidade de São Paulo no contexto da pandemia de Covid-
19, disponível em https://leginf.usp.br/?portaria=portaria-gr-no-
7687-de-23-de-dezembro-de-2021-2, o Diretor da Faculdade de 
Direito de Ribeirão Preto, Prof. Dr. Nuno Manuel Morgadinho dos 
Santos Coelho, no uso de suas atribuições legais, em especial 
o Artigo 5º da Portaria supracitada, RETIFICA o Edital FDRP 
Nº 014/2021, publicado no D.O.E. de 18/11/2021, que passa a 
incorporar as novas disposições:

“3. [...] § 3º - Nos termos do art. 5º da Portaria GR 
7687/2021, é obrigatória a comprovação de vacinação contra 
a Covid-19 (esquema vacinal completo) e de eventuais doses 
de reforço em todas as atividades desenvolvidas nos campi da 
Universidade, ficando eliminados os candidatos que, por ocasião 
da realização de cada atividade presencial relativa ao presente 
certame, não atenderem a essa exigência.”

 FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE BAURU
 Retificação do Edital nº 043/2022/FOB(ATAc), publicado no 

DOE de 14/05/2022 – Executivo I – Pag. 273
Onde se lê:
(...) conforme aprovação do Conselho Técnico-Administrati-

vo “ad referendum” de 19.04.2022 (...)
Leia-se:
(...) conforme aprovação do Conselho Técnico-Administrati-

vo “ad referendum” de 13.05.2022 (...)

 HOSPITAL UNIVERSITÁRIO
 HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA USP
EDITAL HU nº 048/2022
RESULTADO de AVALIAÇÃO DE TÍTULOS/CURRICULO
O Hospital Universitário da USP, torna público o Resultado 

da Avaliação de Títulos/Currículo do Processo Seletivo de Médico 

Nº 033/2021, publicado no D.O.E. de 18/11/2021, que passa a 
incorporar as novas disposições:

“3. [...] § 3º - Nos termos do art. 5º da Portaria GR 
7687/2021, é obrigatória a comprovação de vacinação contra 
a Covid-19 (esquema vacinal completo) e de eventuais doses 
de reforço em todas as atividades desenvolvidas nos campi da 
Universidade, ficando eliminados os candidatos que, por ocasião 
da realização de cada atividade presencial relativa ao presente 
certame, não atenderem a essa exigência.”

 COMUNICADO ATAc 039/2022
RETIFICAÇÃO de Edital FDRP Nº 034/2021 de abertura 

de inscrições ao concurso público de títulos e provas visando 
a obtenção do título de Livre Docente junto ao Departamento 
de Direito Público da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da 
Universidade de São Paulo, área de Direitos Humanos, publicado 
no D.O.E de 18/11/2021, Poder Executivo, Seção I, página 493.

Face à Portaria GR Nº 7687/2021, de 23 de dezembro de 
2021, que dispõe sobre o retorno às atividades presenciais na 
Universidade de São Paulo no contexto da pandemia de Covid-
19, disponível em https://leginf.usp.br/?portaria=portaria-gr-no-
7687-de-23-de-dezembro-de-2021-2, o Diretor da Faculdade de 
Direito de Ribeirão Preto, Prof. Dr. Nuno Manuel Morgadinho dos 
Santos Coelho, no uso de suas atribuições legais, em especial 
o Artigo 5º da Portaria supracitada, RETIFICA o Edital FDRP 
Nº 034/2021, publicado no D.O.E. de 18/11/2021, que passa a 
incorporar as novas disposições:

“3. [...] § 3º - Nos termos do art. 5º da Portaria GR 
7687/2021, é obrigatória a comprovação de vacinação contra 
a Covid-19 (esquema vacinal completo) e de eventuais doses 
de reforço em todas as atividades desenvolvidas nos campi da 
Universidade, ficando eliminados os candidatos que, por ocasião 
da realização de cada atividade presencial relativa ao presente 
certame, não atenderem a essa exigência.”

 COMUNICADO ATAc 040/2022
RETIFICAÇÃO de Edital FDRP Nº 035/2021 de abertura 

de inscrições ao concurso público de títulos e provas visando 
a obtenção do título de Livre Docente junto ao Departamento 
de Direito Público da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto 
da Universidade de São Paulo, área de Criminologia, publicado 
no D.O.E de 18/11/2021, Poder Executivo, Seção I, página 494.

Face à Portaria GR Nº 7687/2021, de 23 de dezembro de 
2021, que dispõe sobre o retorno às atividades presenciais na 
Universidade de São Paulo no contexto da pandemia de Covid-
19, disponível em https://leginf.usp.br/?portaria=portaria-gr-no-
7687-de-23-de-dezembro-de-2021-2, o Diretor da Faculdade de 
Direito de Ribeirão Preto, Prof. Dr. Nuno Manuel Morgadinho dos 
Santos Coelho, no uso de suas atribuições legais, em especial 
o Artigo 5º da Portaria supracitada, RETIFICA o Edital FDRP 
Nº 035/2021, publicado no D.O.E. de 18/11/2021, que passa a 
incorporar as novas disposições:

“3. [...] § 3º - Nos termos do art. 5º da Portaria GR 
7687/2021, é obrigatória a comprovação de vacinação contra 
a Covid-19 (esquema vacinal completo) e de eventuais doses 
de reforço em todas as atividades desenvolvidas nos campi da 
Universidade, ficando eliminados os candidatos que, por ocasião 
da realização de cada atividade presencial relativa ao presente 
certame, não atenderem a essa exigência.”

 COMUNICADO ATAc 041/2022
RETIFICAÇÃO de Edital FDRP Nº 010/2021 de abertura de 

inscrições ao concurso público de títulos e provas visando a 
obtenção do título de Livre Docente junto ao Departamento de 
Filosofia do Direito e Disciplinas Básicas da Faculdade de Direito 
de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, área de História 
do Direito, publicado no D.O.E de 18/11/2021, Poder Executivo, 
Seção I, página 480.

Face à Portaria GR Nº 7687/2021, de 23 de dezembro de 
2021, que dispõe sobre o retorno às atividades presenciais na 
Universidade de São Paulo no contexto da pandemia de Covid-
19, disponível em https://leginf.usp.br/?portaria=portaria-gr-no-
7687-de-23-de-dezembro-de-2021-2, o Diretor da Faculdade de 
Direito de Ribeirão Preto, Prof. Dr. Nuno Manuel Morgadinho dos 
Santos Coelho, no uso de suas atribuições legais, em especial 
o Artigo 5º da Portaria supracitada, RETIFICA o Edital FDRP 
Nº 010/2021, publicado no D.O.E. de 18/11/2021, que passa a 
incorporar as novas disposições:

“3. [...] § 3º - Nos termos do art. 5º da Portaria GR 
7687/2021, é obrigatória a comprovação de vacinação contra 
a Covid-19 (esquema vacinal completo) e de eventuais doses 
de reforço em todas as atividades desenvolvidas nos campi da 
Universidade, ficando eliminados os candidatos que, por ocasião 
da realização de cada atividade presencial relativa ao presente 
certame, não atenderem a essa exigência.”

 COMUNICADO ATAc 042/2022
RETIFICAÇÃO de Edital FDRP Nº 011/2021 de abertura de ins-

crições ao concurso público de títulos e provas visando a obtenção 
do título de Livre Docente junto ao Departamento de Filosofia do 
Direito e Disciplinas Básicas da Faculdade de Direito de Ribeirão 
Preto da Universidade de São Paulo, área de Direito Romano, publi-
cado no D.O.E de 18/11/2021, Poder Executivo, Seção I, página 481.

Face à Portaria GR Nº 7687/2021, de 23 de dezembro de 
2021, que dispõe sobre o retorno às atividades presenciais na 
Universidade de São Paulo no contexto da pandemia de Covid-
19, disponível em https://leginf.usp.br/?portaria=portaria-gr-no-
7687-de-23-de-dezembro-de-2021-2, o Diretor da Faculdade de 
Direito de Ribeirão Preto, Prof. Dr. Nuno Manuel Morgadinho dos 
Santos Coelho, no uso de suas atribuições legais, em especial 
o Artigo 5º da Portaria supracitada, RETIFICA o Edital FDRP 
Nº 011/2021, publicado no D.O.E. de 18/11/2021, que passa a 
incorporar as novas disposições:

“3. [...] § 3º - Nos termos do art. 5º da Portaria GR 
7687/2021, é obrigatória a comprovação de vacinação contra 
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