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 UNIDADES UNIVERSITÁRIAS

 CAMPUS DE ARAÇATUBA
 Faculdade de Medicina Veterinária
 Retificação do D.O. de 18-03-2022
No Edital de Abertura nº 27-2022-FMVA, na seguinte 

conformidade:
Onde lê-se:
“8.3.2. Segunda fase: prova de títulos; prova didática; 

prova de análise e arguição do projeto de pesquisa, do plano de 
atividades para a graduação e para a pós-graduação, do plano 
de ações de extensão universitária e, se for o caso, prova prática, 
todas de caráter classificatório.”

Leia-se:
“8.3.2. Segunda fase: prova de títulos; prova didática; 

prova de análise e arguição do projeto de pesquisa, do plano de 
atividades para a graduação e para a pós-graduação, do plano 
de ações de extensão universitária e prova prática, todas de 
caráter classificatório.”.

Onde lê-se:
“8.5. Na avaliação do candidato será adotado o critério de 

notas de 0 (zero) a 10 (dez) em todas as provas, que terão os 
seguintes pesos:

- Prova escrita (peso 1)
- Prova de títulos (peso 2)
- Prova didática (peso 2)
- Prova de análise e arguição do projeto de pesquisa, do 

plano de atividades para a graduação e para a pós-graduação e 
do plano de ações de extensão universitária (peso 1)

- Prova prática - opcional (peso 1)”
Leia-se:
“8.5. Na avaliação do candidato será adotado o critério de 

notas de 0 (zero) a 10 (dez) em todas as provas, que terão os 
seguintes pesos:

- Prova escrita (peso 1)
- Prova de títulos (peso 2)
- Prova didática (peso 2)
- Prova de análise e arguição do projeto de pesquisa, do 

plano de atividades para a graduação e para a pós-graduação e 
do plano de ações de extensão universitária (peso 1)

- Prova prática (peso 1)”
E onde lê-se:
“8.7. A prova didática, a prova de análise e de arguição 

do projeto de pesquisa, do plano de atividades para a gradu-
ação e para a pós-graduação e do plano de ações de extensão 
universitária e, quando houver, a prova prática, serão públicas e 
gravadas, sendo que o candidato inscrito concorda tacitamente 
e autoriza essas gravações.”

Leia-se:
“8.7. A prova didática, a prova de análise e de arguição do 

projeto de pesquisa, do plano de atividades para a graduação 
e para a pós-graduação e do plano de ações de extensão uni-
versitária e a prova prática, serão públicas e gravadas, sendo 
que o candidato inscrito concorda tacitamente e autoriza essas 
gravações.”

(Processo ARAC/FMV 121/2022)

 CAMPUS DE ARARAQUARA
 Faculdade de Ciências e Letras
 Deliberações da Congregação “ad referendum” de 23-03-

2022.
Homologando o resultado final do concurso público de títu-

los e provas para a contratação de 01 (um) Professor Substituto, 
por prazo determinado, em caráter emergencial, para atender 
excepcional interesse público, no ano letivo de 2022, em 12 
horas semanais de trabalho, sob o regime jurídico da CLT e legis-
lação complementar, nas disciplinas: “Introdução à Sociologia”; 
“Sociologia das Contradições Sociais”, junto ao Departamento 
de Ciências Sociais da Faculdade de Ciências e Letras do Câm-
pus de Araraquara, conforme Edital nº 015/2021-STDARH-FCL/
CAr – Abertura de Inscrições e Edital nº 078/2022-STGP-FCL/
CAr – Resultado e Classificação Final.

(Processo nº 994/2021-FCL/CAr.)
Homologando o resultado final do concurso público de 

títulos e provas para a contratação de 01 (um) Professor Subs-
tituto, por prazo determinado, em caráter emergencial, para 
atender excepcional interesse público, no ano letivo de 2022, 
em 12 horas semanais de trabalho, sob o regime jurídico da 
CLT e legislação complementar, nas disciplinas: “Língua Italia-
na: Gramática”; “Narrativa Italiana: Contos”; “O Romance na 
Literatura Italiana”; “Língua Italiana: Revisão da Gramática”, 
junto ao Departamento de Letras Modernas da Faculdade de 
Ciências e Letras do Câmpus de Araraquara, conforme Edital nº 
022/2021-STDARH-FCL/CAr – Abertura de Inscrições e Edital nº 
081/2022-STGP-FCL/CAr – Resultado e Classificação Final.

(Processo nº 1.090/2021-FCL/CAr.)
 Faculdade de Ciências Farmacêuticas
 CAMPUS DE ARARAQUARA
FACULDADE DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS
EDITAL Nº 44/2022 - DTAd-FCF/CAr.
Acham-se abertas, nos termos do Despacho nº 210/2022- 

RUNESP de 10/03/2022, publicado em 11/03/2022 e com base 
no Estatuto e Regimento Geral da Universidade Estadual Pau-
lista “Júlio de Mesquita Filho”, bem como na Resolução UNESP 
nº 11/2019 e alteração posterior, as inscrições no concurso 
público de Títulos e Provas para provimento de 01 (Hum) cargo 
de Professor Assistente, registrado sob o nº 347, criado pela Lei 
Complementar nº 902/2001, 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 
Engenharia Química, junto ao Departamento de Engenharia 
de Bioprocessos e Biotecnologia da Faculdade de Ciências 
Farmacêuticas do Câmpus de Araraquara. A inscrição implicará 
a completa ciência e a tácita aceitação das normas e condições 
estabelecidas neste Edital, sobre as quais o candidato não pode-
rá alegar qualquer espécie de desconhecimento.

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

13.357,25 (Treze mil, trezentos e cinquenta e sete reais e vinte 
e cinco centavos) mensais, em jornada de 40 horas semanais 
de trabalho.

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$ 118,00 (Cento e dezoito reais) por 
meio de transferência ou depósito no Banco do Brasil, Agência 
6933-7, Conta Corrente 130.254-X, CNPJ 48.031.918/0025-00, 
no período de 28/03/2022 à 26/04/2022, 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 de 

Bioprocessos ou Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia 
ou Engenharia Biotecnológica ou Engenharia Bioquímica ou 
Engenharia Química, que tenham no mínimo, título de Doutor, 
na área de conhecimento do concurso ou em áreas afins. A 
qualificação necessária à inscrição para o concurso público 
será demonstrada pela formação do candidato, em nível de 
graduação ou 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 

Dr. Jorge Ernesto Horvath; o Prof. Dr. Jacques Raymond Daniel 
Lépine indicou o Prof. Dr. Jorge Ernesto Horvath; e a Profa. Dra. 
Marcia Ernesto indicou o Prof. Dr. Jorge Ernesto Horvath. Diante 
deste resultado, propõe-se o candidato, Prof. Dr. Jorge Ernesto 
Horvath, para ocupar o cargo em concurso.

Nada mais havendo a tratar, a senhora Presidente agrade-
ceu a presença de todos e declarou encerrados os trabalhos. Em 
seguida, em sessão secreta e no mesmo local, a comissão julga-
dora procedeu à elaboração deste Relatório Final, que deverá 
ser submetido à apreciação da Congregação do Instituto de 
Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da Universidade 
de São Paulo, para fins de homologação.

A Congregação do IAG/USP em sua 313ª sessão ordiná-
ria, realizada em 23/03/2022, homologou o relatório final da 
Comissão Julgadora, acima transcrito, que indicou o candidato 
Prof. Dr. Jorge Ernesto Horvath para preencher o cargo e claro 
nº 1028049 de Professor Titular junto ao Departamento de 
Astronomia, conforme Edital ATAc-IAG/014/2019 de abertura de 
inscrições publicado no D.O.E. de 11/04/2019.

 Edital ATAc-IAG/010/2022 – INSCRIÇÕES
A Congregação do IAG/USP, em sua 313ª sessão ordinária 

realizada em 23/03/2022, apreciou os pedidos de inscrição ao 
concurso público de títulos e provas para provimento de 01 (um) 
cargo de Professor Doutor, referência MS-3, em RDIDP, cargo/
claro nº 1236261, junto ao Departamento de Ciências Atmosfé-
ricas, na área de conhecimento Meteorologia, conforme Edital 
ATAc-IAG/001/2022 de abertura de inscrições publicado no DOE 
de 04/01/2022, com retificações publicadas em 27/01/2022, 
22/02/2022 e 25/02/2022. Foram APROVADOS os pedidos de 
inscrição dos candidatos: Drs. Ana Carolina da Encarnação Paiva, 
Anita Rodrigues de Moraes Drumond, Daniel Constantino Zacha-
rias, Leonardo Moreno Domingues, Luciana Figueiredo Prado, 
Mauricio Cruz Mantoani, Micael Amore Cecchini, Raoni Wainer 
Duarte Bosquilia, e Victor Hugo de Morais Danelichen; e foram 
INDEFERIDOS os pedidos de inscrição dos candidatos: Jeferson 
Cerqueira Dias – por não atendimento ao item 1.I do Edital 
“memorial circunstanciado e comprovação dos trabalhos publi-
cados (...)”, e ao item 1.II do Edital “prova de que é portador do 
título de Doutor outorgado pela USP, por ela reconhecido ou de 
validade nacional”; Dra. Karinne Reis Deusdará Leal - por não 
atendimento ao item 1.I do Edital “(...) comprovação dos traba-
lhos publicados (...)”; Laís Gonçalves Fernandes Duarte - por não 
atendimento ao item 1.II do Edital “prova de que é portador do 
título de Doutor outorgado pela USP, por ela reconhecido ou de 
validade nacional”; Dr. Luis Carlos Hernandez Hernandez - por 
não atendimento ao item 1.I do Edital “(...) comprovação dos 
trabalhos publicados (...)”; Dr. Mauricio do Nascimento Moura - 
por não atendimento ao item 1.V do Edital “certidão de quitação 
eleitoral ou certidão circunstanciada emitidas pela Justiça Elei-
toral há menos de 30 dias do início do período de inscrições”; 
e, Dr. Paulo Miguel de Bodas Terassi - por não atendimento ao 
item 1.III do Edital “prova de quitação com o serviço militar, para 
candidatos do sexo masculino”.

 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

 REITORIA

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

dias, de VICTOR EDUARDO DE ASSIS, RG nº 412425427 na fun-
ção/perfil: PR TECNOLOGIA INFO COM /Desenhista de páginas 
da internet da Carreira de Profissionais de Apoio ao Ensino, Pes-
quisa e Extensão – Edital de Abertura de Concurso nº 68/2018.

Fica autorizada a prorrogação da admissão, por 30 (trinta) 
dias, de LUCAS FRANCA MINATEL, RG nº 48793150-6 na função/
perfil: PR TECNOLOGIA INFO COM /Desenhista de páginas da 
internet da Carreira de Profissionais de Apoio ao Ensino, Pes-
quisa e Extensão – Edital de Abertura de Concurso nº 68/2018.

 Fica autorizada a prorrogação da admissão, por 30 (trinta) 
dias, de RAFAEL BRANDAO VALOIS LEITE, RG nº 1144583160, na 
função/perfil: PR ASS ADMINISTRATIVOS/Técnico em administra-
ção da Carreira de Profissionais de Apoio ao Ensino, Pesquisa e 
Extensão – Edital de Abertura de Concurso nº 69/2018.

 Fica autorizada a prorrogação da admissão, por 30 (trinta) 
dias, de ELISA DE TOLEDO BALDI, RG nº 32267516-9, na função/
perfil: ENFERMEIRO / Enfermeiro da Carreira de Profissionais 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 KAREN CAROLINE OLIVEIRA SILVA, RG nº 46178808-
1, na função/perfil: PR ASS ADMINISTRATIVOS / Analista de 
Recursos Humanos da Carreira de Profissionais de Apoio ao 
Ensino, Pesquisa e Extensão – Edital de Abertura de Concurso 
nº 76/2018.

 UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA

 REITORIA

 DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO
 EDITAL Nº 84/2022-RUNESP/DTAd – Resultado e Classi-

ficação
(CONCURSO PÚBLICO Nº 22/2022-RUNESP/DTAd)
O Diretor Técnico da Divisão Técnica Administrativa da 

Reitoria da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita 
Filho”, TORNA PÚBLICO o resultado e classificação final do 
Concurso Público de Títulos e Provas para preenchimento de 
1 (um) cargo de Professor Assistente, com titulação mínima 
de Doutor, no Regime de Dedicação Integral à Docência e à 
Pesquisa (RDIDP), junto ao Curso de Engenharia Aeronáutica 
do Câmpus de São João da Boa Vista, na área de conhecimento 
“Aerodinâmica”, objeto do Edital n. 22/2022-RUNESP/DTAd, 
realizado no período de 22 a 23 de março de 2022, na seguinte 
conformidade:

Candidatos aprovados:
Nome: Edemar Morsch Filho / Documento: 5.253.908 / 

Média Final: 8,3 / Classificação: 1º
Examinador / Prova escrita (peso 1) / Títulos (peso 2) / 

Didática (peso 2) / Prova de análise e arguição do projeto de 
pesquisa, do plano de atividades para a graduação e para a 
pós-graduação e do plano de ações de extensão universitária 
(peso 1) / Média

Examinador 1: 8,7 / 9,1 / 7,3 / 7,2 / 8,1
Examinador 2: 8,3 / 9,1 / 7,8 / 7,2 / 8,2
Examinador 3: 8,5 / 9,1 / 8,1 / 7,6 / 8,4
Candidatos desclassificados ou ausentes:
Inscrição / Documento
02 / 45.005.476-7
Conforme constou no Edital de Abertura de Inscrições, 

Capítulo 12 – das Disposições Gerais, o prazo de interposição 
de recurso junto à Congregação da Faculdade de Engenharia do 
Câmpus de São João da Boa Vista, quanto aos aspectos legal e 
formal do concurso, será de 5 (cinco) dias úteis a contar desta 
publicação.

Todos os recursos deverão ser interpostos através do ende-
reço eletrônico https://inscricoes.unesp.br. Não serão aceitos 
recursos interpostos por meio de fax ou e-mail.

E, para que chegue ao conhecimento de todos, é expedido 
o presente Edital.

(Processo nº 882/2019)
São Paulo, 23 de março de 2022.
Divisão Técnica Administrativa
Alexsandro Albuquerque Luz
Diretor Técnico de Divisão

Enfermagem e Nutrição da UFG e SIMONE DE FATIMA VIANA 
DA CUNHA, Professora Doutora da Escola de Nutrição da UFOP.

Ficam, pelo presente, convocados os candidatos e a Comis-
são Julgadora.

 FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO
EDITAL FMRP-USP Nº 006/2022 RESULTADO FINAL
A Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto - USP torna 

público o Resultado Final do Concurso de Títulos e Provas visan-
do à Obtenção de Título de Livre-Docente, ao qual se submeteu 
o Dr. Carlos Henrique Miranda. Em seu Relatório Final, a Comis-
são Examinadora considera o candidato habilitado a receber o 
Título de Livre-Docente pelo Departamento de Clinica Médica 
da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto - USP. Os trabalhos 
desenvolveram-se nos dias 21 e 22 de fevereiro de 2022, tendo 
a Comissão Julgadora atribuído as seguintes notas ao candidato:

Dr. Carlos Henrique Miranda
Examinador – Prova Prática - Prova de Avaliação Didática 

- Prova de Defesa de Tese – Prova Pública de Arguição e Julga-
mento do Memorial - Prova Escrita - Média Ponderada.

Profa. Dra. Margaret de Castro: 10 – 10 – 9,8 – 10 – 10 – 10
Prof. Dr. André Schmidt: 10 – 10 – 9,8 – 9,9 – 10 – 9,9
Prof. Dr. Augusto Scalabrini Neto: 10 – 10 – 9,7 – 10 – 10 

– 9,9
Prof. Dr. Reinaldo Salomão: 10 – 10 – 9,7 – 10 – 10 – 9,9
Prof. Dr. Marcus Vinicius Melo de Andrade: 10 – 10 – 9,7 

– 10 – 10 – 9,9
O Conselho Técnico-Administrativo da Faculdade de Medici-

na de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, em sua 330ª 
Sessão Ordinária, realizada em 22 de fevereiro de 2022, homo-
logou o Relatório Final elaborado pela Comissão Julgadora.

 HOSPITAL UNIVERSITÁRIO
 HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA USP
EDITAL HU nº 021/2022
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 o surgimento de uma vaga, convoca o can-
didato JAIME MURILO FERNANDES COSTA (12º) 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 190/2021 de Abertura de Processo Seletivo Simplificado para 
a Função de MÉDICO TEMPORÁRIO ÁREA DE CLÍNICA MÉDICA, 
visando a dar andamento à contratação pelo regime da CLT, sob 
pena de ser considerado desistente do Processo Seletivo.

 INSTITUTO DE ASTRONOMIA, GEOFÍSICA E 
CIÊNCIAS ATMOSFÉRICAS
 Edital ATAc-IAG/009/2022 - RELATÓRIO FINAL e HOMO-

LOGAÇÃO
Realizou-se no Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências 

Atmosféricas da Universidade de São Paulo, nos dias 22 e 23 de 
fevereiro de 2022, o concurso para provimento de um cargo de 
Professor Titular junto ao Departamento de Astronomia do IAG/
USP, na Área de Conhecimento: Astronomia, para o qual tiveram 
suas inscrições aceitas os candidatos Drs. Jorge Ernesto Horvath 
e Roderik Adriaan Overzier.

A Comissão Julgadora foi constituída pelos seguintes mem-
bros: Profs. Drs. Marcia Ernesto (Professora Titular - IAG/USP), 
Jacques Raymond Daniel Lépine (Professor Titular Sênior - IAG/
USP), Júlio César Fabris (Professor Titular - UFES), Antonio Mar-
tins Figueiredo Neto (Professor Titular - IF/USP) e Tito José Bona-
gamba (Professor Titular - IFSC/USP). De acordo com o disposto 
no artigo 189 do Regimento Geral da USP, foi indicada a Pro-
fessora Marcia Ernesto para Presidente da Comissão Julgadora.

Dando cumprimento às disposições legais que regem a 
realização e o julgamento do concurso, a Comissão Julgadora 
apresenta o seguinte relatório:

Às 08h02 do dia 22 de fevereiro de 2022, na sala de defe-
sas (ADM211) do IAG/USP, localizada na Rua do Matão, 1226, 
Cidade Universitária, estando presentes todos os membros 
da comissão julgadora do concurso em questão, foi a mesma 
formalmente instalada pela senhora Presidente, Profa. Dra. 
Marcia Ernesto, Professora Titular do Departamento de Geofísica 
deste Instituto.

Inicialmente, a senhora Presidente agradeceu a presença 
dos senhores membros da comissão julgadora e dos candidatos. 
A seguir, solicitou que os candidatos apresentassem os temas 
propostos para a prova pública oral de erudição e que se retiras-
sem da sala para que a comissão julgadora analisasse os temas 
e procedesse à elaboração do calendário do concurso.

Em seguida a comissão julgadora passou à apreciação dos 
temas, os quais foram considerados pertinentes ao programa do 
concurso em questão, e que foram os seguintes: Prof. Dr. Jorge 
Ernesto Horvath, tema “As estrelas de nêutrons no século 21”, 
e Dr. Roderik Adriaan Overzier, tema “Observações do primeiro 
bilhão de anos do universo”. Às 08h14, a senhora Presidente 
solicitou a presença dos candidatos para apresentar-lhes o 
calendário estabelecido, com os quais se manifestaram plena-
mente de acordo. Em seguida os candidatos presentes foram 
informados da decisão da comissão julgadora da aceitação dos 
temas apresentados por eles para a prova oral de erudição.

Às 08h15 teve início, então, a prova oral de erudição do 
candidato Prof. Dr. Jorge Ernesto Horvath que, dentro do período 
regimental, discorreu sobre o tema escolhido. Às 10h19 teve 
início a prova oral de erudição do candidato Dr. Roderik Adriaan 
Overzier que discorreu sobre o tema proposto também obede-
cendo ao prazo regimental. Ao término de cada apresentação 
dos candidatos, os senhores membros da comissão julgadora 
solicitaram esclarecimentos sobre os temas expostos, obede-
cendo ao prazo previsto no Regimento. Finalizadas as provas, a 
comissão julgadora, em sessão secreta, passou à atribuição das 
notas e, na sequência, deu início ao julgamento dos títulos e 
elaboração dos pareceres circunstanciados.

Às 08h02 do dia 23 de fevereiro de 2022, na sala de defesas 
(ADM211) do IAG/USP, estando presentes todos os membros da 
comissão julgadora, teve início a prova pública de arguição do 
memorial do candidato Prof. Dr. Jorge Ernesto Horvath, que foi 
arguido por todos os examinadores. Na sequência, às 10h28 
foi convidado o candidato Dr. Roderik Adriaan Overzier para 
submeter-se à arguição do memorial, que também foi arguido 
pelos examinadores.

Encerradas as arguições, a comissão julgadora, em sessão 
secreta, passou à atribuição das notas dos candidatos, as quais 
foram lançadas em boletins próprios e individuais a cada exa-
minador e encerrados em envelope único que foi devidamente 
lacrado pela senhora Presidente.

Na sequência, a comissão julgadora deu continuidade ao 
julgamento dos títulos, conforme definido no calendário do 
concurso, seguido da elaboração dos pareceres circunstanciados 
e atribuição das notas em boletins que foram fechados em enve-
lopes próprios. Ainda em sessão fechada, a senhora Presidente 
procedeu, então, à abertura dos envelopes e passou a leitura, 
uma a uma, das notas conferidas pelos senhores membros da 
comissão julgadora, que foram transcritas no quadro de notas.

Às 12h40, no mesmo local, teve início a sessão pública de 
proclamação do resultado do presente concurso. Diante do qua-
dro de notas e médias ponderadas obtidas por cada candidato, 
e de acordo com as normas regimentais, verificou-se que os 
candidatos Drs. Jorge Ernesto Horvath e Roderik Adriaan Over-
zier obtiveram, da maioria dos examinadores, nota final acima 
da nota mínima sete e, portanto, foram considerados habilitados.

Em prosseguimento, os examinadores promoveram as res-
pectivas indicações para ocupação do cargo em concurso: o Prof. 
Dr. Júlio César Fabris indicou o Prof. Dr. Jorge Ernesto Horvath; o 
Prof. Dr. Antonio Martins Figueiredo Neto indicou o Prof. Dr. Jorge 
Ernesto Horvath; o Prof. Dr. Tito José Bonagamba indicou o Prof. 

A comissão julgadora será constituída pelos seguintes Pro-
fessores Ariovaldo dos Santos (Presidente – EACFEAUSP), João 
Vinícius de França Carvalho (EACFEAUSP), Chang Chiann (IME-
-USP), Fabiana Fontes Rocha (EAEFEAUSP) e Fernando Antônio 
Slaibe Postali (EAEFEAUSP).

Ficam, pelo presente edital, convocados, às 8 horas os 
candidatos acima que tiveram suas inscrições aprovadas pela 
Congregação, em 23.2.2022, e às 7 horas a Comissão Julgadora. 
Segundo a Portaria GR nº 7687/2021, no artigo 5º, 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.

 FACULDADE DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E 
LETRAS DE RIBEIRÃO PRETO
 UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
FACULDADE DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS DE RIBEI-

RÃO PRETO
Edital ATAc 018/2022 – CONVOCAÇÃO PARA PROVAS
Terá início no dia 18 de abril de 2022, às 8 horas, na Sala 

01 do Bloco 16 (Centro Didático) da Faculdade de Filosofia, 
Ciências e Letras de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo 
(Av. Bandeirantes, nº 3900, Bairro Monte Alegre, Ribeirão Preto, 
SP), o concurso público de títulos e provas para provimento de 
01 (um) cargo de Professor Doutor, referência MS-3 em RDIDP, 
junto ao Departamento de Música, na área de conhecimento 
em Instrumento – Violino e Música de Câmara, conforme edital 
ATAc 022/2020, de abertura de inscrições, publicado no D.O.E. 
de 21/03/2020, e respectivas retificações (Comunicado ATAc 
012/2020 e Comunicado ATAc 016/2022), para o qual estão 
inscritos os candidatos (inscrições deferidas): Marcos Vinícius 
Miranda dos Santos e Cristiane Cabral de León. A Comissão Jul-
gadora estará constituída dos seguintes membros: TITULARES: 
Profs. Drs. Fátima Graça Monteiro Corvisier - Professora Doutora 
do Departamento de Música da Faculdade de Filosofia, Ciências 
e Letras de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo; Gusta-
vo Silveira Costa - Professor Doutor do Departamento de Música 
da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto 
da Universidade de São Paulo; Eliane Tokeshi - Professora Asso-
ciada do Departamento de Música da Escola de Comunicações 
e Artes da Universidade de São Paulo; Alexandre Alves Casado 
- Professor Adjunto do Departamento de Música da Escola de 
Música da Universidade Federal da Bahia; Marcelo Jardim de 
Campos - Professor Doutor do Departamento de Música de 
Conjunto da Escola de Música da Universidade Federal do Rio 
de Janeiro. SUPLENTES: Profs. Drs. Rubens Russomanno Ricciardi 
- Professor Titular do Departamento de Música da Faculdade de 
Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto da Universidade de 
São Paulo; Marcos Câmara de Castro - Professor Associado do 
Departamento de Música da Faculdade de Filosofia, Ciências e 
Letras de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo; Eliana 
Cecília Maggioni Guglielmetti Sulpício - Professora Doutora do 
Departamento de Música da Faculdade de Filosofia, Ciências e 
Letras de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo; Mabio 
Rocha Duarte - Professor Adjunto do Instituto de Artes da Uni-
versidade Federal de Uberlândia; Aloysio Moraes Rego Fagerlan-
de - Professor Associado do Departamento de Instrumentos de 
Sopro e Percussão da Escola de Música da Universidade Federal 
do Rio de Janeiro; Fabio Soren Presgrave - Professor Adjunto 
da Escola de Música da Universidade Federal do Rio Grande 
do Norte; Robert John Suetholz - Professor Doutor do Departa-
mento de Música da Escola de Comunicações e Artes da Univer-
sidade de São Paulo; Jessé Máximo Pereira - Professor Adjunto 
do Departamento de Instrumentos e Canto da Escola de Música 
da Universidade Federal de Minas Gerais; Fredi Vieira Gerling 
- Professor Titular do Departamento de Música do Instituto de 
Artes da Universidade Federal do Rio Grande do Sul; Marcelo 
Ramos de Souza - Professor Adjunto do Departamento de Teoria 
Geral da Música da Escola de Música da Universidade Federal 
de Minas Gerais; Flávia Pereira Botelho - Professora Adjunta do 
Departamento de Música do Instituto de Artes da Universidade 
Federal de Uberlândia; Fabio Cury - Professor Associado do 
Departamento de Música da Escola de Comunicações e Artes 
da Universidade de São Paulo; Nahim Marun Filho - Professor 
Assistente Doutor do Departamento de Música do Instituto 
de Artes da Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita 
Filho" – campus São Paulo; Ney Fialkow - Professor Titular do 
Departamento de Música do Instituto de Artes da Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul; Sonia Marta Rodrigues Raymun-
do - Professora Titular da Escola de Música e Artes Cênicas 
da Universidade Federal de Goiás. Ficam, pelo presente edital, 
convocados os candidatos e os membros titulares da Comissão 
Julgadora acima mencionada. O candidato que NÃO COMPA-
RECER ao local até o horário indicado estará automaticamente 
eliminado do concurso. (2020.1.00492.59.2)

 FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO 
PRETO
 FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA AS PROVAS - FMRP-USP 

Nº 004/2022
Terá início no dia 31 de março de 2022, às 09:00 horas, na 

Sala de Reuniões do Departamento de Clínica Médica do Hospi-
tal das Clinicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto-USP, 
o Concurso de Títulos e Provas para o Provimento Efetivo de dois 
Cargos de Professor Doutor, referência MS-3 em RDIDP, junto ao 
Departamento de Clínica Médica - Área Especializada de Pneu-
mologia, referente ao Edital FMRP-USP Nº 003/2022, publicado 
no Diário Oficial do Estado de São Paulo do dia 04 de janeiro de 
2022, o qual está inscrito os candidatos Drs. Andrea de Cássia 
Vernier Antunes Cetlin e Marcelo Bezerra de Menezes.

A Comissão Julgadora ficou assim constituída pelos Pro-
fessores Doutores: Membros Efetivos: Paulo Louzada Júnior, 
Professor Titular do Departamento de Clínica Médica da FMRP-
-USP; MARCUS VINÍCIUS SIMÕES, Professor Associado do Depar-
tamento de Clínica Médica da FMRP-USP; ANTONIO RUFFINO 
NETTO, Professor Titular do Departamento de Medicina Social 
da FMRP-USP; JOSÉ ROBERTO LAPA E SILVA, Professor Titular do 
Departamento de Clínica Médica da UFRJ e TALES RUBENS DE 
NADAI, Professor Doutor do depto de Odontopediatria, Ortodon-
tia e Saúde Coletiva da FOB-USP.

Ficam, pelo presente, convocados os candidatos e a Comis-
são Julgadora.

FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA AS PROVAS - FMRP-USP 

Nº 005/2022
Terá início no dia 25 de abril de 2022, às 08:00 horas, no 

Salão Nobre do Prédio Central da Faculdade de Medicina de 
Ribeirão Preto - USP, o Concurso de Títulos e Provas para o Provi-
mento Efetivo de um Cargo de Professor Doutor, referência MS-3 
em RDIDP, junto ao Departamento de Ciências da Saúde - Curso 
de Nutrição e Metabolismo, referente ao Edital FMRP-USP Nº 
002/2022, publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo do 
dia 04 de janeiro de 2022, o qual estão inscritos os candidatos 
Drs. Adriana Lelis Carvalho, Ana Vitória Barban Margutti, André 
Bento Chaves Santana, Camila Aparecida Borges, Camilla Oli-
veira, Érika da Silva Bronzi Moura, Fernanda Garcia dos Santos, 
Helena Dias de Freitas Queiroz Barros, Juliana Maria Faccioli 
Sicchieri, Laís Mariano Zanin, Larissa Rodrigues Neto Angeloco 
Lourenco, Luiza Antoniazzi, Maria Fernanda Laus, Mariana 
Moraes de Oliveira, Natália Ferreira Mendes, Simone dos Anjos 
Caivano, Welliton Donizeti Popolim.

A Comissão Julgadora ficou assim constituída pelos Pro-
fessores Doutores: Membros Efetivos: Luciana Cisoto Ribeiro, 
Professora Doutora do Departamento de Medicina Social da 
FMRP-USP; MARIA PAULA PANÚNCIO PINTO, Professora Dou-
tora do Departamento de Ciências da Saúde da FMRP-USP; 
LUIZ CARLOS CARVALHO NAVEGANTES, Professor Associado do 
Departamento de Fisiologia da FMRP-USP; RAQUEL DE ANDRA-
DE CARDOSO SANTIAGO, Professora Doutora da Faculdade de 
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