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UNESP, CONVOCA o(s) candidato(s) inscrito(s) no Concurso 
Público de Títulos e Provas para contratação de 1 (um) Pro-
fessor Substituto, em 12 (doze) horas semanais de trabalho, 
junto ao Departamento de Morfologia e Clínica Infantil, na 
Disciplina de Anatomia, objeto do Edital nº 01/2021-DTAd-
-FO/CAr, para as provas a serem realizadas nos dias 16 e 17 
de junho de 2021, com início às 08:30 horas do primeiro dia 
mencionado, 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 16/06 – Às 08h30min: – Abertura do Concurso Público, 
Instalação da Comissão Examinadora, definição do calendário e 
na sequência início do sorteio do ponto para a Prova Didática.

O sorteio do tema será feito na presença do candidato e 
de todos os membros da Comissão Examinadora por videocon-
ferência através do Google Meet, com no mínimo 24 horas de 
antecedência do início previsto para a prova Didática. A ordem 
do sorteio e da apresentação da aula seguirá a ordem de inscri-
ção dos candidatos.

Dia 17/06 - Às 08h30min – Início da Prova Didática: será 
realizada por videoconferência através do Google Meet com 
duração de no mínimo 40 minutos e no máximo de 60 minutos. 
É vedado aos candidatos assistirem as provas uns dos outros.

O candidato deverá acessar o link encaminhado para cada 
etapa no dia e horário estipulado, munido de documento de 
identidade com foto, sendo o candidato responsável pela cone-
xão da internet no momento da prova. Não haverá segunda 
chamada para quaisquer das etapas, seja qual for o motivo 
alegado. Sua ausência ou não acesso no horário determinado, 
importará na eliminação do concurso público.

Durante a realização da prova didática o candidato deve 
utilizar equipamento com câmera, de modo a permitir a visu-
alização de sua imagem em tempo real. Os recursos midiáticos 
serão de responsabilidade de cada candidato.

Caso o candidato tenha algum problema para acessar o 
link encaminhado no dia e horário informado, deverá entrar 
em contato com a Comissão Examinadora através do telefone 
(16) 33016328.

Candidatos Convocados:
Nº inscrição – Nome do Candidato – R.G. nº
001 – Lamis Meorin Nogueira – 34.437.416-6
002 – Maria Noel Marzano Rodrigues Petruzzi – 40.984.713-
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(Processo nº 88/2021-FO/CAr).
Araraquara, 04 de junho de 2021.
Clovis Molina Júnior.
Diretor Técnico de Divisão.

 CAMPUS DE BAURU
 Faculdade de Arquitetura, Artes, 
Comunicação e Design
 Edital nº 056/2021 – 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 primeiro semestre 
letivo de 2021, em 12 horas semanais de trabalho, sob o regime 
jurídico da CLT e legislação complementar, no conjunto de 
disciplinas: “Edição e Finalização em Audiovisual, Linguagem 
Sonora e Animação” (objeto do Edital de Abertura de Inscrições 
nº 022/2021-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 rh.faac@unesp.br os documentos 
abaixo listados, em atendimento da Fase vermelha do Plano São 
Paulo de combate à COVID-19.

- Certidão de Nascimento/Casamento;
- Cédula de Identidade;
- 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 e valores que compõem o seu patri-
mônio privado;

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

- Comprovante de Endereço;
- 02 fotos 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 129/21 – FAAC/C.Bauru)

 FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO 
MÉDICO-HOSPITALAR

 Resultado Final
Processo Seletivo - 012/2021 - Analista de Sistemas - Bauru
Candidatos Habilitados:
Insc. - Nome - CPF - P. Esc. - P. Prá. - Média - Cla.
00007 - RAFAEL DIEGO MENDES DE LIMA - 360.673.298-83 

- 53,33 - 73,33 - 61,33 - 1
00003 - FABIO HAMAMURA - 254.990.108-89 - 60,00 - 

60,00 - 60,00 - 2
00001 - WILSON ACÁCIO MARQUES DA SILVA - 

219.547.578-16 - 56,67 - 53,33 - 55,33 - 3
Fundação para o Desenvolvimento Médico e Hospitalar, 04 

de junho de 2021.

 BEC - Bolsa Eletrônica 
de Compras
 SECRETARIA DE LOGÍSTICA 
E TRANSPORTES

 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

 DIVISÃO REGIONAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
UGE LIQUIDANTE Nº DA PD VALOR
162111 2021PD00091 873,00

 SECRETARIA DE TURISMO
 UG/Gestão Liquidante: 500101- Gabinete do Secretário

UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR

500101 2021PD00264 185,40
500101 2021PD00265 1.927,50
500101 2021PD00266 287,70

ANEXO VII – DOCUMENTAÇÃO PARA ADMISSÃO
1. Currículo atualizado (simplificado).
2. Declaração de Situação Funcional (modelo fornecido 

pela Unidade).
3. Declaração de Acumulação de Cargo/Função, quando for 

o caso (modelo fornecido pela Unidade).
4. Declaração informando se possui ou não antecedentes 

criminais (modelo fornecido pela Unidade).
5. Declaração de Dependentes para fins de desconto do 

Imposto de Renda na Fonte (modelo fornecido pela Unidade).
6. Declaração de Opção – Contribuição Sindical (modelo 

fornecido pela Unidade).
7. Declaração de Bens (modelo fornecido pela Unidade).
8. Requerimento de Salário Família (modelo fornecido pela 

Unidade), e cópia da(s) Certidão(ões) de Nascimento.
9. Cópia da Carteira de Vacinação dos filhos, quando for 

o caso.
10. Cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social – 

CTPS, apenas das páginas onde constam a identificação (frente 
e verso) e do último registro.

11. Cópia da Cédula de Identidade – RG.
12. Cópia do Cadastro de Pessoa Física – CPF.
13. Cópia do PIS/PASEP.
14. Cópia do Título de Eleitor e do comprovante de votação 

do 1º e 2º turnos da última eleição, do 2º turno desde que 
tenha havido ou declaração informando que está em dia com 
as obrigações eleitorais.

15. Cópia do Certificado Militar ou comprovante de estar 
em dia com as obrigações militares, quando do sexo masculino.

16. Cópia da Certidão de Nascimento ou Casamento.
17. Cópia autenticada dos documentos que comprovem 

os requisitos constantes do Edital de Abertura de Inscrições 
(Diploma, ou na falta deste, o Certificado de Conclusão, regis-
tro no respectivo conselho, especializações, comprovante de 
experiência).

18. Cópia do comprovante do número da conta corrente do 
Banco do Brasil.

19. Quando se tratar de componente curricular destinado a 
estágio supervisionado oferecido na habilitação profissional de 
Técnico em Enfermagem:

19.1. Apresentar comprovante dentro da validade de vaci-
nação obrigatória contra difteria, tétano, hepatite, nos termos do 
que dispõe a Norma Regulamentadora 32 da Portaria 3214, de 
08/06/1978 do Mtb e suas atualizações.

19.2. Comprovar possuir registro ativo no conselho regional 
de enfermagem (COREN) compatível com a formação solicitada 
no requisito de titulação.

20. Quando se tratar do componente curricular Educação 
Física (Base Nacional Comum Curricular):

20.1. Apresentar comprovação de regular inscrição no Con-
selho Regional de Educação Física (CREF). 

 ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL JACINTO FERREIRA DE SÁ – 
OURINHOS

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PROFESSOR DE 
ENSINO MÉDIO E TÉCNICO, Nº 066/05/2021 – PROCESSO Nº 
219684/2021

DESPACHO DO DIRETOR DE ESCOLA TÉCNICA DE 
04/06/2021

O Diretor da ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL JACINTO FER-
REIRA DE SÁ, da cidade de OURINHOS, no uso das atribuições 
e competências conferidas por meio do § 1º do artigo 3º da 
Deliberação CEETEPS 41, de 9, publicada no DOE 16/08/2018, 
e republicada no DOE de 23/08/2018, alterada pela Deliberação 
CEETEPS 68, de 7, publicada no DOE de 09/01/2021, HOMOLO-
GA o Processo Seletivo Simplificado no componente curricular 
HISTÓRIA (BNC/ BNCC/ ETIM / MTEC / EM COM ÊNFASES)
(Ensino Médio – BNC/ BNCC/ ETIM/ MTec/ PD ).

*
 ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL ABDIAS DO NASCIMENTO – 

SÃO PAULO
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PROFESSOR DE 

ENSINO MÉDIO E TÉCNICO, Nº 224/15/2021 – PROCESSO Nº 
123019/2021

DESPACHO DO DIRETOR DE ESCOLA TÉCNICA DE 
04/06/2021

O Diretor da ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL ABDIAS DO 
NASCIMENTO, da cidade de SÃO PAULO, no uso das atribuições 
e competências conferidas por meio do § 1º do artigo 3º da 
Deliberação CEETEPS 41, de 9, publicada no DOE 16/08/2018, 
e republicada no DOE de 23/08/2018, alterada pela Deliberação 
CEETEPS 68, de 7, publicada no DOE de 09/01/2021, HOMOLO-
GA o Processo Seletivo Simplificado no componente curricular 
GEOGRAFIA (BASE NACIONAL COMUM/ ETIM / MTEC)(Recursos 
Humanos Integrado ao Ensino Médio (MTec – Programa Novo-
tec Integrado)).

*

 UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

 UNIDADES UNIVERSITÁRIAS

 HOSPITAL UNIVERSITÁRIO
 EDITAL HU nº 110/2021
CONVOCAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO
O Hospital Universitário da USP, na ordem de classificação 

estabelecida pelo Edital 16/2021 de Resultado Final/Classifi-
cação, e tendo em vista que a candidata CAROLINA NEGRAO 
BALDONI (2ª) não apresentou documentação que permitisse 
o prosseguimento de sua contratação, convoca: ALLANA OLI-
VEIRA DE CARVALHO (7ª) 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 publica-
ção do presente Edital, para apresentação da documentação 
comprobatória completa discriminada no Edital HU 84/2020 de 
Abertura de Processo Seletivo Simplificado para a Função de 
MÉDICO TEMPORÁRIO RADIOLOGIA, visando a dar andamento 
à contratação pelo regime da CLT, sob pena de ser considerada 
desistente do Processo Seletivo.

 INSTITUTO DE RELAÇÕES 
INTERNACIONAIS
 EDITAL IRI/USP/11/2021, de 3-6-2021.
Comunicado
Tendo em vista a impossibilidade de a Profa. Dra. Eunice 

Aparecida de Jesus Prudente compor a Comissão Julgadora do 
processo seletivo docente simplificado (e por tempo determi-
nado) no IRI/USP, a ser realizado de 7 a 10 de junho de 2021, 
área de Direito, regido pelo Edital IRI/USP/3/2020, de 12.3.2020, 
publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo em 14.3.2020 
(Proc. 20.1.00032.87.7), a Profa. Dra. Elizabeth de Almeida Mei-
relles (FD-USP) passa da categoria de membro externo suplente 
para membro externo titular.

 UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA

 UNIDADES UNIVERSITÁRIAS

 CAMPUS DE ARARAQUARA
 Faculdade de Odontologia
 EDITAL nº 06/2021-DTAd-FO/CAr – CONVOCAÇÃO
O Diretor Técnico da Divisão Técnica Administrativa da 

Faculdade de Odontologia do Campus de Araraquara da cp
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