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Não haverá devolução da importância paga, ainda que 
a maior ou em duplicidade, nem isenção total ou parcial do 
pagamento do valor da taxa de inscrição, seja qual for o motivo 
alegado.

3) DA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS:
Após o recebimento das inscrições, uma Comissão constitu-

ída pelos Conselhos de cada um dos Cursos de Graduação fará 
a análise dos documentos dos candidatos.

No caso de documentação incompleta, por ocasião da 
análise curricular, o requerente será considerado desclassificado.

4) DO PROCESSO SELETIVO:
Ao término da análise curricular, será divulgada a lista final 

dos candidatos habilitados para o processo seletivo em nosso 
site, www.assis.unesp.br, na seguinte conformidade:

Prazo máximo para divulgação:
24/11/2021 – transferência interna 15/12/2021 – transfe-

rência externa
5) NORMAS PARA TRANSFERÊNCIA APROVADAS PELA 

PORTARIA 161/2017 - D:
I - As transferências internas estão condicionadas:
a) à existência de vagas remanescentes;
b) à aprovação em, pelo menos, 50% das disciplinas cursa-

das na Instituição de origem;
c) ao aproveitamento de, no mínimo, três disciplinas;
d) às adaptações curriculares necessárias, exigidas pelos 

Conselhos de Curso e aprovadas pela Congregação da Unidade;
II - Critérios adicionais para classificação dos candidatos à 

transferência interna:
a) Aplicação de prova escrita.
A classificação será em ordem decrescente da nota da prova 

escrita e, em caso de empate, a prioridade será estabelecida 
pela ordem:

1º) aluno oriundo de curso idêntico;
2º) o maior número de disciplinas aproveitadas; 3º) entre-

vista.
III - As transferências externas estão condicionadas:
a) à existência de vagas remanescentes das transferências 

internas;
b) às adaptações curriculares necessárias, exigidas pelos 

Conselhos de Curso e aprovadas pela Congregação da Unidade;
c) à aprovação em, pelo menos, 50% das disciplinas cursa-

das na Instituição de origem;
d) ao aproveitamento de pelo menos três disciplinas.
IV - Critérios adicionais de classificação dos candidatos à 

transferência externa:
a) Aplicação de prova escrita.
A classificação será em ordem decrescente da nota da prova 

escrita e, em caso de empate, a prioridade será estabelecida 
pela ordem:

1º) alunos oriundos de cursos idênticos; 2º) alunos de 
Instituições públicas;

3º) o maior número de disciplinas aproveitadas; 4º) entre-
vista.

IMPORTANTE: Os candidatos classificados no processo 
seletivo de transferência interna e externa terão suas matrículas 
confirmadas após a entrega do histórico escolar atualizado, com 
as devidas aprovações nas disciplinas que foram aproveitadas 
durante a análise curricular.

No ato da matrícula, o candidato que não comprovar as 
exigências do Edital nº 20/2021- DTA/STG será desclassificado.

As vagas serão preenchidas obedecendo a ordem de 
classificação.

6) DA MATRÍCULA:
Os candidatos classificados de acordo com o número de 

vagas disponíveis para transferência, estabelecido no Edital, 
deverão comparecer à Seção Técnica de Graduação para a 
realização da matrícula, em horário e dia a ser definido pos-
teriormente.

Documentos (uma cópia deverá ser autenticada em cartório 
ou acompanhada do original):

1 - declaração que comprove a solicitação da guia de 
transferência na Instituição de origem, emitida pela respectiva 
secretaria;

2 – histórico escolar atualizado da Faculdade de origem; 
3 - 02 cópias da certidão de nascimento e/ou casamento; 4 - 02 
cópias da cédula de identidade.

5 - 02 cópias do CPF;
6 - 02 cópias do Título de Eleitor;
7 - 02 cópias do Certificado de Reservista (sexo masculino); 

8 - 02 cópias do histórico escolar do Ensino Médio;
9 - 02 cópias do Certificado de Conclusão do Ensino Médio; 

10 - 02 fotos 3x4 (recentes);
11 - cópia do passaporte com visto de permanência no país, 

para estrangeiros.
OBSERVAÇÃO: Os candidatos que não forem classificados 

no processo seletivo de transferência poderão retirar o histórico 
escolar e os programas das disciplinas cursadas, 30 dias após o 
encerramento do processo seletivo.

Outras informações poderão ser obtidas na
Seção Técnica de Graduação da Faculdade de Ciências e 

Letras de Assis – UNESP Av. Dom Antonio, 2100 – Parque Uni-
versitário - Assis – SP

e-mail: graduacao.assis@unesp.br
IMPORTANTE:
Tendo em vista a pandemia de Covid-19, não haverá apli-

cação de prova escrita para fins de classificação aos candidatos 
dos processos seletivos de transferência interna, de transferên-
cia externa e de portadores de curso superior.

A classificação dos candidatos dos processos seletivos 
supracitados se dará em ordem decrescente, por meio da 
média aritmética simples das notas das disciplinas cursadas no 
Curso de origem, conforme histórico escolar dos candidatos, 
mantendo-se os critérios de desempate previstos na Portaria nº 
161/2017-D, de 15 de dezembro de 2017.

 CAMPUS DE BAURU
 Faculdade de Arquitetura, Artes, 
Comunicação e Design
 Faculdade de Arquitetura, Artes, Comunicação e Design
EDITAL N° 081/2021-STDARH
INDEFERINDO, conforme Deliberação da Comissão Exa-

minadora de 05/11/2021, a inscrição dos candidatos abaixo 
relacionados, inscritos no Concurso Público para contratação 
de 01 Professor Substituto, por prazo determinado, em caráter 
emergencial, para atender excepcional interesse público, no pri-
meiro semestre letivo de 2021 e pelo prazo de 05 (cinco) meses, 
em 12 horas semanais de trabalho, sob o regime jurídico da CLT 
e legislação complementar, na área de Comunicação, subárea de 
conhecimento Rádio e Televisão e na disciplina/conjunto de dis-
ciplinas: “Computação Gráfica”, “Produção e Gestão de Mídias 
Sociais” e “Legislação em Radialismo” junto ao Departamento 
de Comunicação Social da Faculdade de Arquitetura, Artes, 
Comunicação e Design.

Edital nº 079/2021-STDARH:
CANDIDATO(A) – RG – ITEM NÃO ATENDIDO – MOTIVO
LAíS AKEMI MARGADONA - 477850911 - 4.1.1 a 4.2 - não 

atendeu aos itens citados
Os candidatos poderão requerer no endereço eletrônico 

concursos.faac@unesp.br no prazo de 03 (três) dias úteis, conta-
dos da data da publicação deste Edital, reconsideração quanto 
ao indeferimento de sua inscrição, que será apreciada pela Con-
gregação da Unidade, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, 
contados a partir do prazo final de recurso. (Proc. 603/2021)

Engenharia Biotecnológica: Cursos da Área de Exatas tais 
como: todas as Engenharias, Física e Química e afins. Cursos 
da Área de Ciências Biológicas e da Saúde tais como: Biologia, 
Farmácia, Medicina, Zootecnia, Veterinária, Nutrição;

História: Ciências Sociais (ou suas áreas específicas: Socio-
logia, Ciência Política ou Antropologia), Ciências Econômicas, 
Comunicação, Turismo, Teologia, Arqueologia, Artes, Educação 
Artística, Filosofia, Geografia, Arquivologia, Biblioteconomia, 
Museologia, Direito, Letras, Pedagogia, Psicologia, Relações 
Internacionais e Serviço Social;

Letras: Ciências Sociais (ou suas áreas específicas: Socio-
logia, Ciência Política ou Antropologia), Comunicação Social, 
Filosofia, Geografia, Arquivologia, Biblioteconomia, Museologia, 
Direito, História, Jornalismo, Pedagogia, Psicologia, Relações 
Internacionais;

Psicologia: Filosofia, Pedagogia, Antropologia, Serviço 
Social, Ciências Sociais e História.

OBS: Os cursos não mencionados acima serão analisados 
pelo Conselho de Curso.

I - Candidatos oriundos de Instituições de Ensino Superior 
nacionais:

Para inscrever-se o candidato deverá:
1) Acessar o site www.assis.unesp.br =\> “Ensino =\> 

Graduação =\> Transferência”, e efetuar a inscrição na seguinte 
conformidade:

11/11 e 12/11/2021 – transferência interna
início às 9h e término às 23h59
02/12 e 03/12/2021– transferência externa
início às 9h e término às 23h59
2) Localizar no site o item “Edital nº 20/2021 – DTA/STG - 

Processo Seletivo de Transferência para o ano letivo de 2022”;
3) Ler o respectivo Edital e efetuar a Inscrição on-line 

(Link: https://sistemas.unesp.br/academico/publico/transferen-
cia.action).

4) Imprimir e preencher requerimento dirigido ao Diretor 
da Unidade Universitária, disponível em nosso site, www.assis.
unesp.br, em “Ensino =\> Graduação =\> Transferência =\> 
Requerimento para inscrição – Transferência”;

5) Anexar os seguintes documentos que devem ser retirados 
na Instituição de origem:

a) comprovante atualizado de regularidade de matrícula 
na Instituição de origem (deve estar explícito o vínculo com a 
Instituição de origem no ano letivo de 2021).

b) histórico escolar do curso de origem, contendo a carga 
horária de cada disciplina cursada, inclusive estágios ou outras 
atividades curriculares com as respectivas frequências e notas 
obtidas;

c) programas das disciplinas cursadas, constando sua carga 
horária, devidamente carimbados e rubricados pela Instituição 
de origem;

6) Fazer depósito bancário no valor R$ 76,00 (setenta e seis 
reais), na seguinte conta: Banco 001 – Banco do Brasil

Agência: 6570-6 - Assis Conta: 130.688-X
7) Escanear e encaminhar toda a documentação acima, 

juntamente com o comprovante depósito bancário, para o 
seguinte e-mail:

Curso de Letras: ccgl.assis@unesp.br
Curso de Engenharia Biotecnológica: ccgeb.assis@unesp.br
Curso de História: ccgh.assis@unesp.br
Curso de Psicologia: ccgp.assis@unesp.br
Curso de Ciências Biológicas: ccgcb.assis@unesp.br
II – Candidatos oriundos de Instituições de Ensino Superior 

estrangeiras:
1) Acessar o site www.assis.unesp.br =\> “Ensino =\> 

Graduação =\> Transferência”, e efetuar a inscrição na seguinte 
conformidade:

11/11 e 12/11/2021 – transferência interna
início às 9h e término às 23h59
02/12 e 03/12/2021– transferência externa
início às 9h e término às 23h59
2) Localizar no site o item “Edital nº 20/2021 – DTA/STG - 

Processo Seletivo de Transferência para o ano letivo de 2022”;
3) Ler - o - respectivo - Edital - e - efetuar - a - Inscrição 

- on-line - (Link: https://sistemas.unesp.br/academico/publico/
transferencia.action).

4) Imprimir e preencher requerimento dirigido ao Diretor 
da Unidade Universitária, disponível em nosso site, www.assis.
unesp.br, em “Ensino” =\> “Graduação” =\> “Transferência” 
=\> “Requerimento para inscrição – Transferência”;

5) Anexar os seguintes documentos:
a) prova de conclusão de curso de nível médio e respectivo 

histórico escolar;
b) histórico escolar do curso superior de origem, contendo a 

carga horária de cada disciplina cursada, inclusive de estágios e 
trabalhos de campo, e notas obtidas;

c) programas das disciplinas cursadas fornecidas pela 
Instituição de origem, constando carga horária e o ano em que 
foi cursada, devidamente vistados pela Instituição de origem e 
acompanhados das traduções oficiais;

d) parecer de equivalência de estudos de 2º grau emitido 
pela Secretaria da Educação, se tratar de candidato que tenha 
cursado os estudos de nível médio no exterior;

6) Fazer depósito bancário no valor de R$ 76,00 (setenta 
e seis reais), na seguinte conta: Banco 001 – Banco do Brasil

Agência: 6570-6 - Assis Conta: 130.688-X
7) Escanear e encaminhar toda a documentação acima, 

juntamente com o comprovante depósito bancário, para o 
seguinte e-mail:

Curso de Letras: ccgl.assis@unesp.br
Curso de Engenharia Biotecnológica: ccgeb.assis@unesp.br
Curso de História: ccgh.assis@unesp.br
Curso de Psicologia: ccgp.assis@unesp.br
Curso de Ciências Biológicas: ccgcb.assis@unesp.br
ATENÇÃO
As informações constantes no histórico escolar e nos 

programas de ensino das disciplinas cursadas deverão ser 
coincidentes (por exemplo: carga-horária, nomenclatura das 
disciplinas, créditos), por isso, recomendamos aos candidatos 
que façam uma prévia conferência da documentação emitida 
pela Instituição de origem antes de encaminhá-la.

Para a validade da inscrição será considerada a data de 
encaminhamento da documentação para o e-mail dos respec-
tivos Conselhos de Curso. TODA A DOCUMENTAÇÃO DEVERÁ 
SER ENCAMINHADA SOMENTE POR E-MAIL. Não serão aceitos 
documentos com data de encaminhamento fora do período de 
inscrição, bem como pagamento de taxa de inscrição posterior 
ao dia estipulado. Na hipótese de ocorrer qualquer uma dessas 
situações, a inscrição de transferência será INDEFERIDA.

Após efetuada a inscrição, será de responsabilidade do 
candidato acompanhar diariamente no site da Faculdade de 
Ciências e Letras de Assis, www.assis.unesp.br, no link “Trans-
ferência 2022”, o andamento de sua inscrição e todos os atos 
referentes ao Processo Seletivo de Transferência. A Seção Técnica 
de Graduação divulgará a situação da inscrição do candidato. 
Havendo qualquer problema, o mesmo deverá entrar em contato 
urgente, para os e - m ai ls dos Conselhos de Curso:

Curso de Letras: ccgl.assis@unesp.br
Curso de Engenharia Biotecnológica: ccgeb.assis@unesp.br
Curso de História: ccgh.assis@unesp.br
Curso de Psicologia: ccgp.assis@unesp.br
Curso de Ciências Biológicas: ccgcb.assis@unesp.br
O descumprimento das instruções implicará a não efetiva-

ção da inscrição.
O candidato será responsável por qualquer erro ou omissão, 

bem como pelas informações prestadas na ficha de inscrição.

causa de impedimento. Não sendo impugnada, ou não sendo 
acolhida a impugnação, fica mantida a composição da Comissão 
Examinadora supracitada para a prática dos atos que lhe couber, 
passando a correr o prazo de 48 horas para deferimento ou 
indeferimento das inscrições efetuadas.

(Processo nº 471/2021-FO/CAr).
Araraquara, 10 de novembro de 2021.
DIVISÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA
Clovis Molina Júnior
Diretor Técnico de Divisão
 EDITAL nº 29/2021-DTAd-FO/CAr – CONVOCAÇÃO
O Diretor Técnico da Divisão Técnica Administrativa da 

Faculdade de Odontologia do Campus de Araraquara da UNESP, 
CONVOCA o(s) candidato(s) inscrito(s) no Concurso Público 
de Títulos e Provas para contratação de 1 (um) Professor 
Substituto, em 12 (doze) horas semanais de trabalho, junto ao 
Departamento de Morfologia e Clínica Infantil, no Conjunto de 
Disciplinas de Biologia da Reprodução e do Desenvolvimento 
Embrionário, Histologia e Embriologia, Histologia, objeto do 
Edital nº 11/2021-DTAd-FO/CAr, para as provas a serem realiza-
das nos dias 17 e 18 de novembro de 2021, com início às 09:00 
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 17/11 – Às 09h00min: – 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 18/11 - Às 09h00min – 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) 33016548.

Candidatos Convocados:
Nº inscrição – Nome do Candidato – R.G. nº
001 – Daiana Antonia Tavares – 40.778.683-1
002 – Isabel Maria Porto Lelis – 29.951.842-5
(Processo nº 624/2020-FO/CAr).
Araraquara, 10 de novembro de 2021.
Clovis Molina Júnior.
Diretor Técnico de Divisão.
 EDITAL nº 30/2021-DTAd-FO/CAr – DIVULGAÇÃO DA COM-

POSIÇÃO DA COMISSÃO EXAMINADORA
O DIRETOR TÉCNICO DA DIVISÃO TÉCNICA ADMINISTRATI-

VA DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA DO CAMPUS DE ARARA-
QUARA DA UNESP, DIVULGA a composição da Comissão Exami-
nadora para o Concurso de Provas e Títulos referente ao Edital 
nº 16/2021-DTAd-FO/CAr, na área de Odontologia, subárea de 
conhecimento Clínica Odontológica e no Conjunto de Disciplinas 
de Prótese Fixa Convencional e Sobre Implantes I e Prótese Fixa 
Convencional e Sobre Implantes II, junto ao Departamento de 
Materiais Odontológicos e Prótese da referida Faculdade.

COMISSÃO EXAMINADORA
Membros Titulares
Prof. Dr. José Maurício dos Santos Nunes Reis
Profa. Dra. Lígia Antunes Pereira Pinelli
Prof. Dr. Maurício Meirelles Nagle
Membros Suplentes
Prof. Dr. João Neudenir Arioli Filho
Prof. Dr. Francisco de Assis Mollo Junior
Prof. Dr. Edson Alves de Campos
No prazo de até 2 (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, exclusi-
vamente para apontar, de forma fundamentada, a existência de 
causa de impedimento. Não sendo impugnada, ou não sendo 
acolhida a impugnação, fica mantida a composição da Comissão 
Examinadora supracitada para a prática dos atos que lhe couber, 
passando a correr o prazo de 48 horas para deferimento ou 
indeferimento das inscrições efetuadas.

(Processo nº 465/2021-FO/CAr).
Araraquara, 10 de novembro de 2021.
DIVISÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA
Clovis Molina Júnior
Diretor Técnico de Divisão

 CAMPUS DE ASSIS
 Faculdade de Ciências e Letras de Assis
 Faculdade de Ciências e Letras de Assis – UNESP Edital nº 

20/2021 – DTA/STG
Processo Seletivo de Transferência interna e externa para o 

ano letivo de 2022.
Estarão abertas as inscrições para preenchimento de vagas 

para transferência interna e externa de alunos nos cursos de 
Graduação em Ciências Biológicas, Engenharia Biotecnológica, 
História, Letras e Psicologia.

A transferência de alunos de Instituições de Ensino Superior, 
nacionais e estrangeiras, para as Unidades Universitárias da 
UNESP obedecerá às normas estabelecidas na Resolução Unesp 
77, de 13/11/2019, e na Portaria FCL/CAs. 161/2017

– D.
NÃO SERÃO ACEITAS TRANSFERÊNCIAS NOS DOIS PRIMEI-

ROS E NOS DOIS ÚLTIMOS SEMESTRES LETIVOS, BEM COMO 
PEDIDO FORA DO PRAZO ESTIPULADO.

1) DAS VAGAS:
Ciências Biológicas: 02 vagas; Engenharia Biotecnológica: 

12 vagas;
História: 18 vagas para o período matutino; 19 vagas para 

o período noturno;
Letras : 38 vagas para o período matutino; 32 vagas para 

o período noturno;
Psicologia: 06 matutino/vespertino;
08 vespertino/noturno.
OBS: Caso surjam novas vagas após o período de matrícula 

dos alunos regulares, estas serão disponibilizadas obedecendo a 
ordem de classificação dos candidatos à transferência.

2) DAS INSCRIÇÕES:
Poderão inscrever-se os alunos matriculados em cursos 

idênticos ou não idênticos, mas afins, conforme segue abaixo:
Ciências Biológicas: todos da Área de Ciências Biológicas, 

além de Engenharia Biotecnológica, Engenharia Florestal, Enge-
nharia Agronômica, Física Biológica, Engenharia de Bioprocessos 
e outros cursos com especificidade na Área Biológica;

– "Redes neurais artificiais". Durante sessenta minutos após o 
sorteio do ponto, a candidata pôde ter acesso a livros, periódicos 
e outros documentos bibliográficos para consulta, nos termos 
da legislação em vigor, e a candidata passou a discorrer sobre o 
ponto sorteado. Às 14h30, ocorreu o término da Prova Escrita. 
Em seguida, a candidata tomou ciência da lista de pontos da 
Prova Didática e imediatamente procedeu com o sorteio do 
ponto, a saber: nº 5 (cinco) - "Redes neurais profundas". A 
Comissão Julgadora deu por encerradas as atividades desse dia.

Às 14h30, do dia 21 de outubro de 2021, por via remo-
ta através do link https://usp-br.zoom.us/j/84880743028?pwd
=MXVua3d0UDA4TitxTlAyVVVPU0Jtdz09 e com transmissão 
pública pelo YouTube https://www.youtube.com/channel/UCE-
b9dTPO47skexRvwbBbO5g, a candidata se apresentou para a 
PROVA DIDÁTICA, a qual foi iniciada às 14h34, horário em que 
a comissão julgadora estava formada e apta para a realização 
desta prova. A Presidente, Profa. Dra. Karina Valdivia Delgado, 
passou a palavra à Profa. Dra. Patrícia Rufino Oliveira, que 
durante 43 minutos ministrou sua aula sobre o ponto sorteado. 
Na exposição, a candidata demonstrou capacidade e experi-
ência didática, atendendo satisfatoriamente às expectativas. 
Às 16h02, iniciou-se a leitura pública da prova escrita pela 
candidata, cujo texto foi acompanhado pela Comissão Julgadora 
por meio de cópias reprográficas. A candidata discorreu adequa-
damente sobre o tema, abordando aspectos relevantes sobre 
o assunto. Durante a leitura, a candidata percebeu a ausência 
de uma folha na reprodução reprográfica e a banca julgadora 
verificou que a referida folha estava junto das folhas de rascu-
nho. Desta forma, a banca decidiu por incluir a folha faltante na 
prova escrita. Após a leitura, a Comissão Julgadora reuniu-se 
para atribuir notas individuais referentes a essa prova. As notas 
referentes a essa prova foram enviadas via e-mail à Assistência 
Técnica Acadêmica.

Às 17h11, a Comissão Julgadora recebeu da Assistência 
Técnica Acadêmica o boletim de notas. Diante do público 
presente, a Presidente proclamou o resultado do concurso. 
Verificadas as notas atribuídas, a Comissão Julgadora habilitou 
e indicou, por unanimidade, a Profa. Dra. Patrícia Rufino Oliveira 
para a obtenção do título de Livre-Docente e submeteu o resul-
tado à Congregação da Escola de Artes, Ciências e Humanidades 
da Universidade de São Paulo.

Homologado em 10 de novembro de 2021 pela Congrega-
ção da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade 
de São Paulo.

 FACULDADE DE MEDICINA
 FACULDADE DE MEDICINA DA USP - EDITAL ATAC/

FM/79/2021 - CONVOCAÇÃO
A Assistência Técnica Acadêmica da Faculdade de Medicina 

da USP comunica a data da realização do Concurso à Livre-
-Docência do Departamento de Neurologia, com base o progra-
ma da Disciplina de Neurocirurgia, referente ao EDITAL ATAC/
FM/40/2020, com base na RESOLUÇÃO 7955/2020.

Candidato inscrito: Dr. Arthur Cukiert
INÍCIO DO CONCURSO: 29 de novembro de 2021
O candidato deverá se apresentar às 7h45 do dia 29 de 

novembro de 2021, na Sala do CETEC, nº 2305, 2º andar do Pré-
dio da Faculdade de Medicina da USP, Avenida Doutor Arnaldo, 
455 - São Paulo/SP, CEP 01246-903.

Pelo presente ficam convocados o candidato e os membros 
da Comissão Julgadora.

 HOSPITAL UNIVERSITÁRIO
 HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA USP
EDITAL HU nº 198/2021
CONVOCAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO
O Hospital Universitário da USP, na ordem de classificação 

estabelecida pelo Edital 196/2021 de Resultado Final/Classifica-
ção, e tendo em vista que o candidato LUCAS MANSUR KOBBAZ 
(1º) , desistiu da vaga , convoca DANIEL ABDALLA ADDED 
FILHO (5º) 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 
discriminada no Edital HU 123/2021 de Abertura de Processo 
Seletivo Simplificado para a Função de MÉDICO TEMPORÁRIO 
ÁREA DE CLÍNICA MÉDICA, visando a darem andamento à 
contratação pelo regime da CLT, sob pena de ser considerado 
desistente do Processo Seletivo.

 INSTITUTO DE MATEMÁTICA E 
ESTATÍSTICA
 COMUNICADO: A Congregação do Instituto de Matemática 

e Estatística da Universidade de São Paulo, em sua 635ª sessão 
realizada em 21.10.2021, indeferiu o pedido de inscrição do 
candidato Caio Cesar Graciani Rodrigues por falta de apresen-
tação de um texto sistematizado ou uma tese de livre-docência, 
ao Concurso Público para obtenção de título de Livre Docente, 
referência MS-5, em RDIDP, junto ao Departamento de Estatís-
tica, conforme Edital ATAc 018/2021, publicado no D.O.E. de 
09.07.2021. (Proc. USP nº 2021.1.329.45.5).

 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

 REITORIA

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

dias, de ELINARA GOUVEIA KIEHL, RG nº 52451768-X, na fun-
ção/perfil: TECNICO ENFERMAGEM/Técnico de enfermagem da 
Carreira de Profissionais de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Exten-
são – Edital de Abertura de Concurso nº 97/2019.

 UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA

 UNIDADES UNIVERSITÁRIAS

 CAMPUS DE ARARAQUARA
 Faculdade de Odontologia
 EDITAL nº 28/2021-DTAd-FO/CAr – DIVULGAÇÃO DA COM-

POSIÇÃO DA COMISSÃO EXAMINADORA
O DIRETOR TÉCNICO DA DIVISÃO TÉCNICA ADMINIS-

TRATIVA DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA DO CAMPUS DE 
ARARAQUARA DA UNESP, DIVULGA a composição da Comissão 
Examinadora para o Concurso de Provas e Títulos referente ao 
Edital nº 09/2021-DTAd-FO/CAr, na área de Odontologia, subá-
rea de conhecimento Dentística Restauradora e no Conjunto de 
Disciplinas de Dentística I e Dentística II, junto ao Departamento 
de Odontologia Restauradora da referida Faculdade.

COMISSÃO EXAMINADORA
Membros Titulares
Prof. Dr. Gelson Luís Adabo
Prof. Dr. Maurício Meirelles Nagle
Profa. Dra. Michelle Alexandra Chinelatti
Membros Suplentes
Prof. Dr. Luís Geraldo Vaz
Profa. Dra. Fernanda Lopez Rossel
Prof. Dr. Oscar Fernando Munõz Chávez
No prazo de até 2 (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, exclusi-
vamente para apontar, de forma fundamentada, a existência de 
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