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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 seguin-
tes documentos digitalizados devem ser enviados no e-mail 
rh.fcf@unesp.br, 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, Bioquímica, 
Química, Nutrição, Engenharia de Alimentos ou Biotecnologia, 
bem como o título de Mestre em Bioquímica, Biociências, 
Biotecnologia, Alimentos e Nutrição, Ciências Farmacêuticas, 
Ciência de Alimentos, Tecnologia de Alimentos ou Engenharia 
de Alimentos;

4 – Fotocópia da Certidão de nascimento ou casamento;
5 – Fotocópia do cartão de inscrição no PIS ou PASEP;
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 consul-
tada e contratada deixar de entrar em exercício, acarretarão a 
perda dos direitos decorrentes de sua habilitação no Concurso.

DEPARTAMENTO – CLASSIFICAÇÃO – NA DISCIPLINA – 
NOME – RG

Análises Clínicas – 1ª – Ciência de Alimentos; Enzimologia 
Farmacêutica – Bianca Marise Pereira e Silveira – 17709023-MG

(Processo 301/2020-FCF/CAr)

 CAMPUS DE MARÍLIA
 Faculdade de Filosofia e Ciências
 CAMPUS DE MARÍLIA
Faculdade de Filosofia e Ciências
EDITAL Nº 152/2020-STDARH-RESULTADO FINAL
O Diretor da Faculdade de Filosofia e Ciências da UNESP 

– Campus de Marília, por meio da área de Recursos Humanos, 
torna público o resultado final do concurso público de Provas 
e Títulos para contratação de 01 PROFESSOR SUBSTITUTO, por 
prazo determinado, em caráter emergencial para atender excep-
cional interesse público, no período letivo de 2020, e pelo prazo 
de 5 meses, em 12 horas semanais de trabalho, sob o regime 
jurídico da CLT e legislação complementar, na disciplina: Méto-
dos Quantitativos: Estatística Aplicada À Ciência da Informação, 
Métodos Quantitativos: Bibliometria, junto ao Departamento de 
Ciência da Informação da Faculdade de Filosofia e Ciências do 
Câmpus de Marília, conforme segue:

CANDIDATO HABILITADO:
RAFAEL GUTIERRES CASTANHA RG 466608032
EXAMINADOR / ANÁLISE CURRICULAR (P.1) / DIDÁTICA 

(P.1) / MÉDIA PONDERADA
Dra. Marcia Cristina de Carvalho Pazin Vitoriano / 5,06 / 

9,25 / 7,15
Dra. Rosângela Formentini Caldas / 5,06 / 9,50 / 7,28
Prof. Dr. Walter Moreira / 5,06 / 9,25 / 7,15
MÉDIA FINAL / CLASSIFICAÇÃO: 7,19 / 1º lugar
CANDIDATO INABILITADO:
RG 441640916
EXAMINADOR / ANÁLISE CURRICULAR (P.1) / DIDÁTICA 

(P.1) / MÉDIA PONDERADA
Dra. Marcia Cristina de Carvalho Pazin Vitoriano / 2,55 / 

8,35 / 5,45
Dra. Rosângela Formentini Caldas / 2,55 / 8,80 / 5,67
Prof. Dr. Walter Moreira / 2,55 / 7,90 / 5,22
MÉDIA FINAL: 5,45
CANDIDATO AUSENTE:
FÁBIO MOSSO MOREIRA RG 463533677
Caberá recurso à Congregação no prazo de 05 (cinco) dias 

úteis a contar desta publicação. (Processo nº 563/2020)

 CAMPUS DE RIO CLARO
 Instituto de Biociências
 Despacho do Diretor de 17-11-2020:
Homologando “ad referendum” da Congregação, o resul-

tado final do concurso público para contratação de 1 Professor 
Substituto, em jornada de 12 horas semanais de trabalho, sob o 
regime jurídico da CLT, para o conjunto de disciplinas : “Filosofia 
e Educação Física” e “Introdução à História da Educação”, 
objeto do Edital 086/2020-STDARH/IB/CRC, realizado nos dias 
28 e 29-10-2020.

(Proc. 464/2020-IB/CRC)

 FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO 
MÉDICO-HOSPITALAR

  Resultado Final
Processo Seletivo - 026/2020 - Pintor - Bauru
Candidatos Habilitados:
Insc. - Nome - CPF - P. Esc. - P. Prática - Curr. - Média - Cla.
00008 - ROBINSON MARQUES - 001.917.678-32 - 70,00 - 

66,60 - 0,00 - 61,98 - 1
Candidatos Ausentes:
Insc.
00004
00015
00002
Fundação para o Desenvolvimento Médico e Hospitalar, 17 

de novembro de 2020.

 BEC - Bolsa Eletrônica 
de Compras
 SECRETARIA DE LOGÍSTICA 
E TRANSPORTES

 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

 Comunicado
Divulgação do pagamento que será realizado no dia 12-12-

2020, de acordo com o disposto no artigo 5° da Lei 8.666/93, no 
inciso XIII do artigo 10 do Regulamento do Sistema BEC/SP, c.c. o 
parágrafo único do artigo 1° do Decreto 45.695, de 05-03-2001. 
Comunicado BEC 001/2003.

UG LIQUIDANTE PD VALOR

162110 2020PD00061 R$ 12.885,40

 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

 UG LIQUIDANTE Nº. DA PD VALOR R$

400117 2020PD00245 416,25
TOTAL GERAL DE PDS VENCIMENTO 21-11-2020...... R$ 416,25

 EDITAL Nº 076/2020-FCL/CAr – Resultado e Classificação Final
O Diretor da Faculdade de Ciências e Letras do Campus de 

Araraquara, TORNA PÚBLICO o resultado e classificação final 
do Concurso Público de Títulos e Provas para contratação de 01 
(um) Professor Substituto, em caráter emergencial, para atender 
excepcional interesse público, no período relativo ao 2º semestre 
letivo de 2020, e pelo prazo máximo de 05 (cinco) meses, no 
regime jurídico da CLT, em 12 horas semanais de trabalho, junto 
ao Departamento de Letras Modernas, nas disciplinas: “Língua 
Alemã III”; “Língua Alemã IV”, objeto do Edital nº 066/2020 – 
FCL/CAr, realizado no período de 16 a 17/11/2020, na seguinte 
conformidade:

CANDIDATOS APROVADOS
NOME: RENATO FABRETE HASUNUMA – RG: 29.808.298-6 

– Média Final: 8,42 – Classificação: 1º
Examinador – Títulos (peso 2) / Didática (peso 2) / Média
Profª Drª Natália Corrêa Porto Fadel Barcellos: 8,50 / 8,50 

/ 8,50
Profª Drª Karin Volobuef: 8,50 / 9,00 / 8,75
Profª Drª Cibele Cecílio de Faria Rozenfeld: 8,00 / 8,00 / 8,00
Caberá recurso à Congregação da Unidade Universitária, no 

prazo de 05 (cinco) dias úteis, devendo ser protocolado na Seção 
Técnica de Comunicações. (Processo nº 604/2020-FCL/CAr.)

 EDITAL Nº 077/2020-FCL/CAr.
CONVOCAÇÃO
O Diretor da Faculdade de Ciências e Letras do Câmpus de 

Araraquara, CONVOCA o candidato inscrito 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 2° semestre 
letivo de 2020, em 12 horas semanais de trabalho, sob o regime 
jurídico da CLT e legislação complementar, na área: Linguística, 
Letras e Artes, sub-área de conhecimento: Letras e no conjunto 
de disciplinas: “Língua Italiana: Gramática e Elementos de 
Cultura”; “Língua Italiana: Preparação para a Certificazione”; 
“O Romance Italiano do Século XX”, junto ao Departamento 
de Letras Modernas da Faculdade de Ciências e Letras do 
Câmpus de Araraquara, objeto do Edital nº 068/2020-FCL/CAr, 
para provas a serem realizadas de forma remota em reunião 
online, por meio da plataforma Google Meet, cujos links serão 
disponibilizados por e-mail no endereço eletrônico informado no 
formulário de inscrição, conforme segue:

Dia 23/11/2020 – as 10h30min. – reunião de instalação da 
Comissão Examinadora e sorteio do ponto da prova Didática.

O sorteio do tema, de acordo com uma lista elaborada 
a partir do programa do concurso, será feito na presença de 
todos os membros da Comissão Examinadora e na presença do 
candidato, por videoconferência através do Google Meet, com 
no mínimo 24 (vinte e quatro) horas de antecedência do início 
previsto para a prova Didática.

Dia 24/11/2020 – realização da prova Didática, que terá 
duração mínima de 40 (quarenta) e máxima de 60 (sessenta) 
minutos e será realizada na forma de 01 (uma) aula realizada 
por videoconferência através do Google Meet.

O candidato que não cumprir o tempo mínimo de 40 (qua-
renta) minutos ou extrapolar o tempo máximo de 60 (sessenta) 
minutos, marcado rigorosamente pela Comissão Examinadora, 
terá sua pontuação reduzida na avaliação da prova Didática, 
conforme segue:

TEMPO INFERIOR A 40 MINUTOS OU SUPERIOR A 60 
MINUTOS

– até 05 minutos – 02 pontos;
– de 05 a 10 minutos – 04 pontos;
– acima de 10 minutos – 05 pontos;
O candidato deverá atentar às seguintes instruções:
– Acessar o link encaminhado para cada etapa no dia e 

horário estipulado, munido de documento de identidade com 
foto. Sua ausência importará na eliminação do concurso público.

– Não haverá segunda chamada para quaisquer das etapas, 
seja qual for o motivo alegado, sendo o candidato responsável 
pela conexão da internet no momento da prova.

– Durante a prova Didática o candidato deverá utilizar 
equipamento com câmera, de modo a permitir a visualização de 
sua imagem em tempo real.

– Para a realização da prova Didática, os recursos midiáticos 
serão de responsabilidade de cada candidato.

– Caso o candidato tenha algum problema para acessar o 
link encaminhado no dia e horário acima informados, deverá 
entrar em contato com a STDARH-FCL/CAr pelo telefone: (16) 
3334-6452. (Processo 605/2020-FCL/CAr).

Nº inscrição – Nome do Candidato – R.G. n°
001 – Vanessa Mariola – 42.407.475-8
 Faculdade de Ciências Farmacêuticas
 FACULDADE DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS
CAMPUS DE ARARAQUARA
Edital nº 61/2020-DTAd-FCF/CAr. – CONVOCAÇÃO
O Diretor Técnico 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 37/2020–DTAd-FCF/
CAr., para contratação em caráter emergencial, para atender 
excepcional interesse público, de um Professor Substituto para 
o período relativo ao 2º semestre letivo de 2020, 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 seguin-
tes documentos digitalizados devem ser enviados no e-mail 
rh.fcf@unesp.br, 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 nível 

superior na área de Farmácia ou Farmácia-Bioquímica, com pós-
-graduação que comprove conhecimentos na área de Química 
Farmacêutica ou equivalente, bem como o título de Mestre;

4 – Fotocópia da Certidão de nascimento ou casamento;
5 – Fotocópia do cartão de inscrição no PIS ou PASEP;
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 consul-
tada e contratada deixar de entrar em exercício, acarretarão a 
perda dos direitos decorrentes de sua habilitação no Concurso.

DEPARTAMENTO – CLASSIFICAÇÃO – NA DISCIPLINA – 
NOME – RG

Fármacos e Medicamentos – 1ª – Química Farmacêutica 
II – Thamires Quados Froes – 09.955.622-70-BA

(Processo 320/2020-FCF/CAr)
 FACULDADE DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS
CAMPUS DE ARARAQUARA
Edital nº 62/2020-DTAd-FCF/CAr. – CONVOCAÇÃO
O Diretor Técnico 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 35/2020–DTAd-FCF/
CAr., para contratação em caráter emergencial, para atender 
excepcional interesse público, de um Professor Substituto para 
o período relativo ao 2º semestre letivo de 2020, e pelo prazo 

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 004/2019, Processo Nº15P-3480/2019, para 
preenchimento da função/perfil: TECNICO ENFERMAGEM/Téc-
nico de enfermagem da Carreira de Profissionais de Apoio ao 
Ensino, Pesquisa e Extensão - junto à Unicamp. Classif. 105º 
- Nome EDILENE MARIA MARCILLI PERISSINOTTO. Para isso, é 
necessário:

Dentro do prazo mencionado acima, encaminhar via email 
dpdadm@unicamp.br as cópias dos documentos solicitados no 
site: http://www.dgrh.unicamp.br/produtos-e-servicos/ingresso/
contratacao-temporaria

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

Fica 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 004/2019, Processo Nº15P-3480/2019, para 
preenchimento da função/perfil: TECNICO ENFERMAGEM/Téc-
nico de enfermagem da Carreira de Profissionais de Apoio ao 
Ensino, Pesquisa e Extensão - junto à Unicamp. Classif. 106º 
- Nome JOSEYLSON DE OLIVEIRA SILVA. Para isso, é necessário:

Dentro do prazo mencionado acima, encaminhar via email 
dpdadm@unicamp.br as cópias dos documentos solicitados no 
site: http://www.dgrh.unicamp.br/produtos-e-servicos/ingresso/
contratacao-temporaria

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

Fica 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 004/2019, Processo Nº15P-3480/2019, para 
preenchimento da função/perfil: TECNICO ENFERMAGEM/Técni-
co de enfermagem da Carreira de Profissionais de Apoio ao Ensi-
no, Pesquisa e Extensão - junto à Unicamp. Classif. 107º - Nome 
CLÁUDIA REGINA TONETTO SILVANO. Para isso, é necessário:

Dentro do prazo mencionado acima, encaminhar via email 
dpdadm@unicamp.br as cópias dos documentos solicitados no 
site: http://www.dgrh.unicamp.br/produtos-e-servicos/ingresso/
contratacao-temporaria

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

Fica 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 004/2019, Processo Nº15P-3480/2019, para 
preenchimento da função/perfil: TECNICO ENFERMAGEM/Téc-
nico de enfermagem da Carreira de Profissionais de Apoio ao 
Ensino, Pesquisa e Extensão - junto à Unicamp. Classif. 108º 
- Nome ALINE FERREIRA DOS SANTOS. Para isso, é necessário:

Dentro do prazo mencionado acima, encaminhar via email 
dpdadm@unicamp.br as cópias dos documentos solicitados no 
site: http://www.dgrh.unicamp.br/produtos-e-servicos/ingresso/
contratacao-temporaria

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

Fica 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 004/2019, Processo Nº15P-3480/2019, para 
preenchimento da função/perfil: TECNICO ENFERMAGEM/Técni-
co de enfermagem da Carreira de Profissionais de Apoio ao Ensi-
no, Pesquisa e Extensão - junto à Unicamp. Classif. 109º - Nome 
MARIA APARECIDA MARIANO DE LIMA. Para isso, é necessário:

Dentro do prazo mencionado acima, encaminhar via email 
dpdadm@unicamp.br as cópias dos documentos solicitados no 
site: http://www.dgrh.unicamp.br/produtos-e-servicos/ingresso/
contratacao-temporaria

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

 Fica 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. 47º - Nome MELISSA YAEKO 
PEDROSO ASSATO. Para isso, é necessário:

Dentro do prazo mencionado acima, encaminhar via email 
dpdadm@unicamp.br as cópias dos documentos solicitados no 
site: http://www.dgrh.unicamp.br/produtos-e-servicos/ingresso/
contratacao-temporaria

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

Fica 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. 48º - Nome ROSEMEIRE DE 
AZEVEDO MACHADO VIEIRA. Para isso, é necessário:

Dentro do prazo mencionado acima, encaminhar via email 
dpdadm@unicamp.br as cópias dos documentos solicitados no 
site: http://www.dgrh.unicamp.br/produtos-e-servicos/ingresso/
contratacao-temporaria

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

 UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA

 UNIDADES UNIVERSITÁRIAS

 CAMPUS DE ARARAQUARA
 Faculdade de Ciências e Letras
 Edital nº 075/2020-FCL/CAr.
INDEFERINDO, conforme Deliberação da Comissão Exami-

nadora de 17/11/2020, a inscrição de:
Deborah Garson Cabral, RG 33.820.057-5 SSP/SP, por 

não atender as exigências constantes no item 4 do Edital nº 
068/2020-FCL/CAr.

Juliana Hass, RG 29.416.078-4 SSP/SP, por não atender as 
exigências constantes no item 4.1.1 do Edital nº 068/2020-FCL/
CAr.

Conforme item 6.1.2 do referido Edital, o candidato poderá 
requerer no seguinte endereço eletrônico: rh.fclar@unesp.br, no 
prazo de 03 (três) dias úteis, contados da data da publicação a 
que se refere o item anterior, reconsideração quanto ao indefe-
rimento de sua inscrição, que será apreciada pela Congregação 
da Unidade Universitária, no prazo máximo de 05 (cinco) dias 
úteis, contados a partir do prazo final de recurso. (Processo nº 
605/2020-FCL/CAr.)

de Albuquerque, Adriele Lamarca e Flávia da Costa Lima Fernan-
des inscritos no Processo Seletivo para contratação de 1 (um) 
Professor Contratado I, que comprovaram título de Graduação, 
para atuar no Ensino Fundamental I, por prazo determinado 
no cargo nº 1251325, na Escola de Aplicação da FEUSP, em 
conformidade com o Edital FEUSP 52/2020, para o início do Pro-
cesso que será realizado dia 24/11/2020, às 08:00 horas, quando 
deverão tomar conhecimento do calendário das provas previstas 
no Edital acima referido. Os candidatos deverão apresentar-se 
à banca online através de link de internet que será enviado ao 
e-mail cadastrado no ato da inscrição pelos candidatos.

Tendo em vista o preenchido de só uma vaga na fase do 
título de mestre, estamos convocando os graduados.

A composição da Comissão Julgadora do Processo Seletivo 
foi aprovada pela “ad referendum” do CTA da Faculdade de 
Educação em 28/10/2020, como segue: Membros Titulares: 
Profa. Dra. Vivian Batista da Silva (EDM-FEUSP), Prof. Dr. Edilson 
Aparecido Chaves (UFPR) e Profa. Dra. Rosebelly Nunes Mar-
ques, sob a presidência da primeira. Membros Suplentes: Profa. 
Dra. Ana Paula Zerbato.

 FACULDADE DE MEDICINA
 RETIFICAÇÃO do Edital PAE/FMUSP - publicado em 

10/10/2020 no Diário Oficial Poder Executivo - Seção I - São 
Paulo, 130(202) - 165.

Onde se lê: De conformidade com a Portaria GR-3588, de 
10.5.2005, estarão abertas as inscrições para o Estágio Supervi-
sionado em Docência do PAE na FMUSP, para o 1º semestre de 
2021, no período de 13 de outubro a 20 de novembro de 2020.

Leia se: De conformidade com a Portaria GR-3588, de 
10.5.2005, estarão abertas as inscrições para o Estágio Super-
visionado em Docência do PAE na FMUSP, para o 1º semestre 
de 2021, no período de 13 de outubro a 4 de janeiro de 2021.

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

USP, de 17/11/2020
A vista do Edital HU 70/2020 de Resultado Final/Classifi-

cação, homologo o Processo Seletivo de Médico Contratado 
(Emergencista), que teve a publicação do Edital HU 68/2020 de 
Abertura de Processo Seletivo Simplificado no Diário Oficial do 
Estado de São Paulo de 17/10/2020.

 EDITAL HU nº 72/2020
CONVOCAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO
O Hospital Universitário da USP, na ordem de classificação 

estabelecida pelo Edital 46/2020 de Resultado Final/Classifica-
ção e tendo em vista a desistência do candidato: ISMAEL LIMA 
DE SOUZA (17º) convoca HALINE DOS SANTOS OLIVEIRA (21ª) 
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 discri-
minada no Edital HU 10/2020 de Abertura de Processo Seletivo 
para a Função de Técnico de Enfermagem Contratado, visando a 
dar andamento à contratação pelo regime do ESU, sob pena de 
serem considerados desistentes do Processo Seletivo.

 INSTITUTO DE ARQUITETURA E 
URBANISMO
 UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
INSTITUTO DE ARQUITETURA E URBANISMO - IAU
EDITAL IAU-ATAC 07/2020
Resultado Final/classificação e Homologação
O Professor Joubert José Lancha, Diretor do Instituto de 

Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, torna 
público o Resultado Final/Classificação do processo seletivo 
para a seleção de 1 (um) docente por prazo determinado 
como Professor Contratado, Nível III, em jornada de 12 horas 
semanais, posto nº 1256068, junto ao Instituto de Arquitetura 
e Urbanismo - IAU, na Área de Conhecimento Projeto de Arqui-
tetura e de Urbanismo (Projeto Urbano/Infraestrutura Urbana), 
de acordo com o programa e normas constantes no Edital IAU-
-ATAC-07/2020, publicado no Diário Oficial do Estado de 22 de 
agosto de 2020 e anexado ao Processo No. 2020.1.00223.93.1.

Classificação/Nome do Candidato
1º Mariana Fontes Perez Rial
2º Camila Moreno de Camargo
3º Maisa Fonseca de Almeida
4º Mayra Simone dos Santos
5º Maristela da Silva Janjulio
6º Catharina Christina Teixeira
7º Priscila Maria Penalva Partel
Diante dos resultados, a Comissão de Seleção indica a 

doutora Mariana Fontes Perez Rial ao CTA do IAU-USP-SC, com 
7 indicações, para contratação como professor contratado nível 
III (Professor Doutor).

O Professor Joubert José Lancha, Diretor do IAU-USP aprova 
ad-referendum do CTA, o relatório final da Comissão de Seleção 
com a indicação da doutora Mariana Fontes Perez Rial.

São Carlos, 16 de novembro de 2020.
 UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
INSTITUTO DE ARQUITETURA E URBANISMO – IAU
EDITAL IAU ATAC-1/2020
Alteração de membro titular – Comissão Julgadora Edital 

ATAc 1/2020 – CONCURSO PÚBLICO DE TÍTULOS E PROVAS 
VISANDO À OBTENÇÃO DO TÍTULO DE LIVRE-DOCENTE JUNTO 
AO INSTITUTO DE ARQUITETURA E URBANISMO - IAU DA 
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, NOS TERMOS DO EDITAL IAU 
ATAC-1/2020. O Diretor do Instituto de Arquitetura e Urbanismo, 
aprovou “Ad Referendum” da Congregação, a alteração dos 
membros titulares da Comissão Julgadora do Concurso Público 
do Edital IAU ATAc 01/2020, tendo como novos indicados os 
Professores: Márcio Minto Fabricio (IAU-USP) em substituição ao 
Professor Marcelo Claudio Tramontano (IAU-USP) e o Professor 
Prof. Everaldo Santos Melazzo – UNESP, em substituição à Profa. 
Maria Encarnação Beltrão Sposito – UNESP

 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 004/2019, Processo Nº15P-3480/2019, para 
preenchimento da função/perfil: TECNICO ENFERMAGEM/Téc-
nico de enfermagem da Carreira de Profissionais de Apoio ao 
Ensino, Pesquisa e Extensão - junto à Unicamp. Classif. 104º 
- Nome CRISTIANE REGINA SPERANDIO. Para isso, é necessário:

Dentro do prazo mencionado acima, encaminhar via email 
dpdadm@unicamp.br as cópias dos documentos solicitados no 
site: http://www.dgrh.unicamp.br/produtos-e-servicos/ingresso/
contratacao-temporaria

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

VISITE NOSSAS LIVRARIAS:
· livraria.imprensaoficial.com.br – Livraria Virtual
· Rua XV de novembro, 318 – 2ª a 6ª das 9h as 18h
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