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atuar nas do disciplinas do Curso Bacharelado em Enferma-
gem: ERM0303 Cuidado Integral à Criança e ao Adolescente, 
ERM0213 Integralidade do Cuidado à Saúde II, 2200086 Estágio 
Curricular: Enfermagem na Área Hospitalar e do Curso Bachare-
lado e Licenciatura em Enfermagem: ERM0309 Cuidado Integral 
à Saúde da Criança e do Adolescente, ERM0311 Cuidado Inte-
gral em Saúde II e 2200113 Estágio Curricular: Enfermagem na 
Área Hospitalar.

Este relatório é assinado pela Presidente da Comissão de 
Seleção com autorização expressa dos demais membros desta 
Comissão.

Encaminhe-se este relatório à apreciação do Conselho 
Técnico Administrativo da Escola de Enfermagem de Ribeirão 
Preto da Universidade de São Paulo, para fins de homologação.”

 ESCOLA DE ENGENHARIA DE SÃO CARLOS
 UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
ESCOLA DE ENGENHARIA DE SÃO CARLOS
Edital ATAc-28/2022
Aceitação de inscrições ao concurso para o provimento de 

um cargo de Professor Titular do Departamento de Engenharia 
Aeronáutica, constituição de Comissão Julgadora e convocação 
para as provas.

O Diretor torna público que a Congregação da Escola de 
Engenharia de São Carlos da Universidade de São Paulo, em 
sessão realizada no dia 10/6/2022, aprovou os pedidos de inscri-
ção dos Professores Associados MARCELO BECKER, CARLOS DE 
MARQUI JUNIOR, MARCELLO AUGUSTO FARACO DE MEDEIROS 
e VOLNEI TITA, candidatos ao concurso público de títulos e 
provas para provimento de um claro/cargo, nº 222739, de Pro-
fessor Titular, referência MS-6, em RDIDP, no Departamento de 
Engenharia Aeronáutica, na Área de Conhecimento Engenharia 
Aeronáutica (ref.: edital ATAc-42/2019, publicado no D.O.E. de 
18/12/2019). E, indeferiu a inscrição do Professor RODOLFO 
FAVORETTO RISSARDI, por não atendimento ao parágrafo 6º 
do item 1.1 do referido Edital (inscrição como especialista de 
reconhecido valor).

Na mesma sessão, foi aprovada a seguinte Comissão Julga-
dora para o concurso em referência:

Titulares:
Prof. Dr. Denis Vinicius Coury (Presidente) - SEL/EESC/USP;
Prof. Dr. Marco Lucio Bittencourt - UNICAMP;
Prof. Dr. Aristeu da Silveira Neto - UFU;
Prof. Dr. Carlos Alberto Cimini Junior - UFMG;
Prof. Dr. Marcelo Amorim Savi - UFRJ.
Suplentes:
Prof. Dr. Antônio Nélson Rodrigues da Silva (Suplente da 

Presidência) - STT/EESC/USP;
Prof. Dr. João Luiz Filgueiras de Azevedo - ITA;
Profª. Drª. Cristiane Aparecida Martins - ITA;
Prof. Dr. Paulo Eigi Miyagi - EP/USP;
Prof. Dr. Luiz Gonzaga Trabasso - ITA.
O concurso será realizado no período de 22 a 25/8/2022, 

com início no dia 22/8/2022, segunda-feira, às 8 horas, na 
Sala de Reuniões da Área Acadêmica da EESC – 1º andar do 
Bloco E-1, sito na Avenida Trabalhador São-carlense, 400 – São 
Carlos – SP.

Ficam, pelo presente Edital, convocados a Comissão Julga-
dora e os candidatos inscritos no referido concurso.

 ESCOLA SUPERIOR DE AGRICULTURA LUIZ 
DE QUEIROZ
 UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
ESCOLA SUPERIOR DE AGRICULTURA "LUIZ DE QUEIROZ"
EDITAL/ESALQ/ATAC/078-2022
Em cumprimento às disposições constantes da legislação 

vigente, realizou-se nos dias 7 a 9 de junho de 2022, o concurso 
para provimento de um cargo de PROFESSOR TITULAR do 
Departamento de Economia, Administração e Sociologia, em 
nível de Departamento, tendo como candidatos os Doutores 
ADALMIR LEONÍDIO, PAULO EDUARDO MORUZZI MARQUES, 
SILVIA HELENA GALVÃO DE MIRANDA (Professores Associados 
do referido Departamento) e LUCIANO NAKABASHI (Professor 
Associado da FEARP/USP).

O candidato Adalmir Leonídio não participou do concurso.
A Comissão Julgadora, constituída dos Professores Marcos 

Milan (Presidente) e Celso Omoto, ambos da ESALQ/USP; Prof. 
Osvaldo Luis Angel Coggiola, da FFLCH/USP; Profs. Fernando 
Antonio Slaibe Postali e Moacir de Miranda Oliveira Junior, 
ambos da FEA/USP, elaborou o Relatório que abaixo se trans-
creve.

EXAMINADORES - Marcos Milan - Celso Omoto - Osvaldo 
Luis Angel Coggiola - Fernando Antonio Slaibe Postali - Moacir 
de Miranda Oliveira Junior

CANDIDATOS
1.Paulo Eduardo Moruzzi Marques - 9,6 - 9,9 - 9,6 - 9,6 - 9,6
2.Silvia Helena Galvão de Miranda - 9,8 - 10,0 - 9,8 - 9,9 

- 9,8
3.Luciano Nakabashi
 - 9,5 - 9,5 - 9,3 - 9,6 - 9,3
Indicação - Silvia - Silvia - Silvia - Silvia - Silvia
Em vista dos resultados, a Comissão Julgadora, abaixo-

-assinada, indica à douta Congregação da Escola Superior de 
Agricultura “Luiz de Queiroz”, o nome da Dra. SILVIA HELENA 
GALVÃO DE MIRANDA, para provimento de um cargo de Pro-
fessor Titular do Departamento de Economia, Administração e 
Sociologia.

Congregação da ESALQ/USP, em sua reunião extraordinária 
de 14 de junho de 2022, homologou o Relatório da Comissão 
Julgadora.

 UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
ESCOLA SUPERIOR DE AGRICULTURA "LUIZ DE QUEIROZ"
EDITAL/ESALQ/ATAC/079-2022
Em cumprimento às disposições constantes da legislação 

vigente, realizou-se no período de 9 a 13 de maio de 2022, na 
Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”, em Piracicaba, 
o concurso para provimento de um cargo de PROFESSOR DOU-
TOR junto ao Departamento de Ciências Biológicas, na área: 
“Ecologia Vegetal”, tendo inscritos os seguintes candidatos:

1. André Luiz De Souza Lacerda
2. Mauricio Lamano Ferreira
3. Elivane Salete Capellesso
4. Giuliano Maselli Locosselli
5. Natashi Aparecida Lima Pilon
6. Danilo Roberti Alves De Almeida
7. Gudryan Jackson Baronio
8. Antonio Alvaro Buso Junior
9. Angélica Faria De Resende
10. Marcia Eugenia Amaral De Carvalho
11. Anna Abrahão
12. Dayana Almeida
13. Maíra De Campos Gorgulho Padgurschi
14. Pedro Joaquim Bergamo
15. Vanessa Prezotto Silveira De Zen
16. Nicolay Leme Da Cunha
17. Débora Cristina Rother
18. Cristiano Ferrara De Resende
19. Marcelo Da Silva Moretti
20. Renato Augusto Ferreira De Lima
21. Carlos Eduardo Pereira Nunes
22. Daniel Magnabosco Marra
23. Maria Teresa Portes
24. Bruna Ibanes Aguiar
25. Fábio Leonardo Tomas
26. Bruna De Costa Alberton

A seguir, às 8 horas e 13 minutos, teve início o JULGAMEN-
TO DO MEMORIAL COM PROVA PÚBLICA DE ARGUIÇÃO da 
candidata nº 1, Paula Saud De Bortoli, obedecendo-se os prazos 
referentes ao tempo estabelecido para cada examinador e para 
a candidata.

A seguir, a candidata nº 1, Paula Saud De Bortoli tomou 
conhecimento da lista de pontos da Prova Didática. A Profª Drª 
Adriana Moraes Leite explicou à candidata como seria feito o 
sorteio do ponto. Não havendo objeção por parte da candidata, 
às 8 horas e 50 minutos, foi sorteado o ponto nº 1 - “O cuidado 
de enfermagem à criança hospitalizada e sua família”. Em 
seguida, a candidata foi orientada sobre as vinte e quatro horas 
para a preparação da prova, bem como o tempo para o seu 
desenvolvimento e, depois, dispensada.

Às 8 horas e 51 minutos, teve início o JULGAMENTO DO 
MEMORIAL COM PROVA PÚBLICA DE ARGUIÇÃO da candidata 
nº 2, Ana Carolina Andrade Biaggi Leite, obedecendo-se os 
prazos referentes ao tempo estabelecido para cada examinador 
e para a candidata.

Às 10 horas, a candidata nº 2, Ana Carolina Andrade Biaggi 
Leite tomou conhecimento da lista de pontos da Prova Didática. 
A Profª Drª Adriana Moraes Leite explicou à candidata como 
seria feito o sorteio do ponto. Não havendo objeção por parte 
da candidata, às 10 horas e 06 minutos, foi sorteado o ponto 
nº 1 - “O cuidado de enfermagem à criança hospitalizada e sua 
família”. Em seguida, a candidata foi orientada sobre as vinte 
e quatro horas para a preparação da prova, bem como o tempo 
para o seu desenvolvimento e, depois, dispensada.

Terminado o sorteio pela candidata nº 2, a sessão foi 
suspensa e a Comissão de Seleção, em sessão secreta, passou à 
atribuição de notas para o JULGAMENTO DO MEMORIAL COM 
PROVA PÚBLICA DE ARGUIÇÃO, avaliando essa prova, de acor-
do com os seguintes critérios: I – produção científica, literária, 
filosófica ou artística; II – atividade didática universitária; III – 
atividades relacionadas à prestação de serviços à comunidade; 
IV – atividades profissionais ou outras, quando for o caso; V 
– diplomas e outras dignidades universitárias.

A candidata nº 1, Paula Saud De Bortoli, apresentou o 
memorial com informações de sua trajetória acadêmico-científi-
ca e profissional. Possui experiência profissional na temática do 
concurso no acompanhamento de alunos do Estágio Curricular 
Supervisionado, e participação ativa no ensino profissional na 
instituição onde atua. Foi estagiária no Programa de Aperfeiço-
amento ao Ensino durante a pós-graduação, porém não possui 
experiência direta como docente na graduação. Tem se dedicado 
à formação profissional, tanto na área temática, quanto em 
outras afins. No que se refere à pesquisa, participou de grupo 
de pesquisa e possui produção científica compatível com a fase 
da carreira acadêmica em que se encontra. Desenvolveu ativi-
dades de extensão como organizadora de eventos, palestrante, 
membro de banca de avaliação de trabalhos além de participar 
de sociedade de classe. Na arguição, demonstrou segurança e 
destacou os aspectos do seu memorial que considera importan-
tes para esse processo seletivo.

A candidata nº 2, Ana Carolina Andrade Biaggi Leite, 
apresentou o memorial com informações de sua trajetória 
acadêmico-científica e profissional. Atua como conteudista em 
uma faculdade, construindo materiais didáticos para um curso 
de ensino a distância na área de enfermagem pediátrica e foi 
estagiária no Programa de Aperfeiçoamento ao Ensino durante 
a pós-graduação, porém não possui experiência direta como 
docente na graduação. Tem se dedicado à formação profissio-
nal, tanto na área temática, quanto em outras afins. No que 
tange à pesquisa, participa ativamente de grupo de pesquisa, 
buscou aprimoramento científico no exterior, o que se reflete na 
produção científica expressiva para a fase da carreira acadêmica 
em que se encontra. Desenvolveu atividades de extensão como 
organizadora de eventos, palestrante, membro de banca de 
avaliação de trabalhos e exame de qualificação mestrado. Na 
arguição, demonstrou segurança e destacou os aspectos do 
seu memorial que considera importantes para esse processo 
seletivo.

No dia 14 de junho de 2022, às 8 horas e 50 minutos, 
por videoconferência, a candidata nº 1, Paula Saud De Bortoli 
apresentou-se no horário determinado e a seguir, às 8 horas e 
52 minutos, iniciou a PROVA DIDÁTICA, terminando às 9 horas 
e 45 minutos.

Às 10 horas e 6 minutos, por videoconferência, a candidata 
nº 2, Ana Carolina Andrade Biaggi Leite, apresentou-se no horá-
rio determinado e iniciou a PROVA DIDÁTICA, terminando às 10 
horas e 57 minutos.

Em sessão secreta, a Comissão de Seleção procedeu às 
avaliações da prova didática.

Foram observados os seguintes critérios: I. Cumprimento do 
tempo regimental previsto; II. Planejamento; III. Desenvolvimen-
to Didático; IV. Postura do candidato.

A candidata nº 1, Paula Saud De Bortoli cumpriu com o 
tempo regimental previsto, ministrando a aula em 53 minutos. 
Apresentou o plano de aula à banca via e-mail antes do início 
da prova didática, contemplando todas as etapas percorridas e 
referências utilizadas na aula. Utilizou como estratégia de ensi-
no a aula expositiva. Manteve postura adequada, demonstrando 
segurança e domínio da temática apresentada. Desenvolveu o 
conteúdo e apresentou de forma abrangente tópicos pertinentes 
ao cuidado à criança hospitalizada e sua família, articulando 
com exemplos da prática clínica. A aula ministrada foi compatí-
vel para alunos de graduação em enfermagem e foram utilizadas 
referências pertinentes.

A candidata nº 2, Ana Carolina Andrade Biaggi Leite, minis-
trou a aula em 51 minutos O plano de aula não foi apresentado 
à Comissão de Seleção. Utilizou como estratégia de ensino a 
aula expositiva. Manteve postura adequada, demonstrando 
segurança e domínio da temática apresentada. Desenvolveu o 
conteúdo com foco na família demostrando conhecimento apro-
fundado nesta temática. Porém, deu pouca ênfase aos aspectos 
do cuidado à criança hospitalizada fazendo pouca articulação 
com a prática clínica. Foram utilizadas referências pertinentes e 
atuais ao longo de toda apresentação.

Ao término do processo de seleção, em sessão pública, foi 
divulgado o resultado geral obtido pelas candidatas, registran-
do-se as notas que lhes foram conferidas, conforme segue:

Candidata nº 1 – Paula Saud De Bortoli
EXAMINADORES - JULGAMENTO DO MEMORIAL (Peso 3) – 

PROVA DIDÁTICA (Peso 3) – MÉDIA PONDERADA - - INDICAÇÃO
Profª Drª Adriana Moraes Leite - 8,8 - 8,7 - 8,75 - SIM
Profª Drª Sueli Aparecida Frari Galera - 8,8 - 8,7 - 8,75 - SIM
Profª Drª Cristina Mara Zamarioli - 8,8 - 8,5 - 8,65 - SIM
Candidata nº 2 – Ana Carolina Andrade Biaggi Leite
EXAMINADORES - JULGAMENTO DO MEMORIAL (Peso 3) – 

PROVA DIDÁTICA (Peso 3) – MÉDIA PONDERADA - - INDICAÇÃO
Profª Drª Adriana Moraes Leite - 9,1 - 7,1 - 8,10 - SIM
Profª Drª Sueli Aparecida Frari Galera - 9,0 - 7,2 - 8,10 - SIM
Profª Drª Cristina Mara Zamarioli - 9,0 - 7,2 - 8,10 - SIM
De acordo com as notas atribuídas às candidatas, em cada 

prova e com as indicações dos examinadores, a classificação 
final foi a seguinte:

Classificação -  - Candidata
1º  -  -  - Paula Saud De Bortoli
2º  -  -  - Ana Carolina Andrade Biaggi Leite
Concluindo, as candidatas foram habilitadas e por unani-

midade dos membros da Comissão de Seleção a candidata nº 
1, Paula Saud De Bortoli, foi indicada para o preenchimento do 
posto de trabalho nº 1260553, como Professor Contratado III 
(MS-3.1), em jornada de 12 horas semanais, junto ao Depar-
tamento de Enfermagem Materno-Infantil e Saúde Pública/
Área Enfermagem em Saúde da Criança e do Adolescente, para 

e foi informada pela Profª Drª Fernanda Ludmilla Rossi Rocha 
sobre como seria feito o sorteio do ponto. Não havendo objeção 
por parte da candidata, às 9 horas e 11 minutos, foi sorteado o 
ponto nº 2 - Assistência de enfermagem nas necessidades de 
higiene e conforto ao adulto e idoso. Em seguida, a candidata 
foi orientada sobre as vinte e quatro horas para a preparação 
da prova, bem como o tempo para o seu desenvolvimento e, 
depois, dispensada.

No dia 14 de junho de 2022, às 9 horas e 11 minutos, 
por videoconferência, a candidata nº 2 – Thamiris Ricci de 
Araújo Quintanilha apresentou-se no horário determinado e a 
seguir, após a solução de problemas técnicos, às 9 horas e 25 
minutos, iniciou a PROVA DIDÁTICA, terminando às 10 horas 
e 12 minutos.

Em sessão secreta, a Comissão de Seleção procedeu às 
avaliações da prova didática.

Foram observados os seguintes critérios: I. Cumprimento do 
tempo regimental previsto; II. Planejamento; III. Desenvolvimen-
to Didático; IV. Postura do candidato.

A candidata nº 2 – Thamiris Ricci de Araújo Quintanilha 
cumpriu com o tempo regimental previsto, ministrando a aula 
em 47 minutos. A candidata apresentou plano de aula, ao início 
da mesma, o que demonstrou planejamento e organização. 
Utilizou estratégia de ensino expositiva, fazendo uso adequado 
de recursos tecnológicos, com slides estruturados de forma 
equilibrada entre os aspectos textuais e imagens. Demonstrou 
segurança e clareza na sua exposição, bem como domínio do 
conhecimento discutido durante a aula e experiência profissio-
nal. Abordou os principais aspectos teóricos relacionados aos 
fatores que influenciam nas práticas de higiene e conforto do 
paciente e às etapas do processo de enfermagem na atenção às 
necessidades individuais, destacando o planejamento de ações 
baseadas na integralidade do cuidado e nas especificidades 
clínicas. O conteúdo foi fundamentado em evidências científicas 
atuais e pertinentes. A candidata articulou sua experiência 
profissional de forma didática na exposição do conteúdo, demar-
cando exemplos práticos relacionados à assistência de enferma-
gem, incluindo aspectos relevantes do cuidado no contexto da 
pandemia da COVID-19 e relacionados à saúde do trabalhador 
de enfermagem. Considera-se que a discussão sobre diagnósti-
cos de enfermagem relacionados às necessidades de higiene e 
conforto poderia ter sido ampliada, assim como a apresentação 
de ações relacionadas às intervenções e à avaliação do cuidado, 
enquanto etapas do processo de enfermagem. Finalizou a aula 
com uma estratégia ativa de ensino, propondo um estudo de 
caso a ser desenvolvido em atividade de laboratório mediada 
por simulação e com estímulo para o raciocínio clínico dos 
estudantes.

Após, por videoconferência, a Senhora Presidente reinstalou 
os trabalhos.

Ao término do processo de seleção, em sessão pública, foi 
divulgado o resultado geral obtido pela candidata, registrando-
-se as notas que lhe foram conferidas, conforme segue:

Candidata nº 2 – Thamiris Ricci de Araújo Quintanilha
EXAMINADORES - JULGAMENTO DO MEMORIAL (Peso 3) – 

PROVA DIDÁTICA (Peso 3) – MÉDIA PONDERADA - INDICAÇÃO
Profª Drª Fernanda Ludmilla Rossi Rocha - 9,5 - 8,8 - 9,15 

- SIM
Profª Drª Susana Segura Muñoz - 9,5 - 9,0 - 9,25 - SIM
Profª Drª Jacqueline de Souza - 9,7 - 9,2 - 9,45 - SIM
De acordo com as notas atribuídas à candidata em cada 

prova e com as indicações dos examinadores, a classificação 
final foi a seguinte:

Classificação -  - Candidata
1º  -  -  - Thamiris Ricci de Araújo Quintanilha
Concluindo, a Comissão de Seleção, por unanimidade 

dos membros, indica a candidata Thamiris Ricci de Araújo 
Quintanilha para o preenchimento do posto de trabalho nº 
1060529, como Professor Contratado III (MS-3.1), em jornada 
de 12 horas semanais, junto ao Departamento de Enfermagem 
Geral e Especializada/ Áreas “Fundamentos de Enfermagem” e 
“Administração Aplicada à Enfermagem Hospitalar”, para atuar 
nas disciplinas dos cursos de Bacharelado em Enfermagem e de 
Bacharelado e Licenciatura em Enfermagem: ERG238 Funda-
mentos de Enfermagem; ERG346 Fundamentos de Enfermagem; 
ERG340 Organização e Gestão em Saúde e Enfermagem na 
Atenção Hospitalar I; ERG341 Organização e Gestão em Saúde 
e Enfermagem na Atenção Hospitalar II; ERG309 Administração 
Aplicada à Enfermagem Hospitalar; ERG410 Organização e Ges-
tão em Saúde e Enfermagem na Atenção Hospitalar; 2200086 
Estágio Curricular: Enfermagem na Área Hospitalar; 2200113 
Estágio Curricular: Enfermagem na Área Hospitalar.

Este relatório é assinado pela Presidente da Comissão de 
Seleção com autorização expressa dos demais membros desta 
Comissão.

Encaminhe-se este relatório à apreciação do Conselho 
Técnico Administrativo da Escola de Enfermagem de Ribeirão 
Preto da Universidade de São Paulo, para fins de homologação.”

 EDITAL EERP/ATAC 046/2022
RESULTADO FINAL/CLASSIFICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
O Diretor da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da 

USP torna público o Resultado Final/Classificação da Primeira 
Etapa de Avaliação do Processo Seletivo para contratação de 
um docente por prazo determinado, na categoria Professor Con-
tratado III (MS-3.1, para os contratados com título de Doutor), 
em jornada de 12 horas semanais de trabalho, junto ao Departa-
mento de Enfermagem Materno-Infantil e Saúde Pública/área de 
conhecimento “Enfermagem em Saúde da Criança e do Adoles-
cente” realizado de acordo com o Edital EERP/ATAC 035/2022, 
de Abertura de Processo Seletivo Simplificado, publicado no DOE 
de 28/05/2022 e Edital EERP/ATAC 040/2022 de Convocação 
para Provas, publicado no DOE 10/06/2022.

Classificação:
1º - Paula Saud De Bortoli
2º - Ana Carolina Andrade Biaggi Leite
O Relatório final do Processo Seletivo foi homologado pelo 

Diretor, “ad referendum” do Conselho Técnico Administrativo da 
Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto-USP, em 14/06/2022, 
conforme segue:

“No dia 13 de junho de 2022, às 8 horas e 7 minutos, por 
videoconferência, foi instalada a sessão para realização dos 
trabalhos da 1ª etapa de avaliações do processo seletivo para 
preenchimento de um posto de trabalho docente por prazo 
determinado, na categoria Professor Contratado III (MS-3.1, 
para os contratados com título de Doutor), em jornada de 
12 horas semanais, junto ao Departamento de Enfermagem 
Materno-Infantil e Saúde Pública/Área de “Enfermagem em 
saúde da criança e do adolescente”, para o qual se inscreveram 
e tiveram as inscrições deferidas as candidatas portadoras 
do título de Doutor: nº 1 - Paula Saud De Bortoli e nº 2- Ana 
Carolina Andrade Biaggi Leite. A Comissão de Seleção indicada 
pelo Conselho Técnico Administrativo da Escola de Enfermagem 
de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, para realizar 
os trabalhos deste processo seletivo foi composta por: Profª Drª 
Adriana Moraes Leite - (Presidente) - Professor Associado do 
Departamento de Enfermagem Materno-Infantil e Saúde Pública 
da EERP/USP; Profª Drª Sueli Aparecida Frari Galera - Professor 
Associado do Departamento de Enfermagem Psiquiátrica e 
Ciências Humanas da EERP/USP e Profª Drª Cristina Mara Zama-
rioli - Professor Doutor do Departamento de Enfermagem Geral 
e Especializada da EERP/USP.

No momento da abertura estavam presentes as candidatas 
nº 1, Paula Saud De Bortoli e nº 2 - Ana Carolina Andrade Biaggi 
Leite que tomaram conhecimento do cronograma do concurso e 
concordaram com a proposta apresentada.

na Watling recebeu 05 (cinco) INDICAÇÕES. De acordo com o 
domínio no desenvolvimento dos temas abordados em todas as 
atividades, pela clareza nas respostas aos membros, pela objeti-
vidade nas arguições feitas pela Comissão Julgadora. Esta 
Comissão considera a candidata Jennifer Georgina Watling 
habilitada e seu nome será proposto para nomeação ao Conse-
lho Deliberativo do Museu de Arqueologia e Etnologia da Uni-
versidade de São Paulo para preencher/ocupar o cargo de 
número: 1236369 colocado em concurso. São Paulo, 09 de junho 
de 2022.

 UNIDADES UNIVERSITÁRIAS

 ESCOLA DE COMUNICAÇÕES E ARTES
 Edital CSCRH-SP 82/2022
CONVOCAÇÃO
A Escola de Comunicações e Artes da Universidade de 

São Paulo convoca o candidato Eneus Trindade Barreto Filho a 
entrar em contato com o Centro de Serviços Compartilhados em 
Recursos Humanos, situado na Rua da Praça do Relógio, 109, 
Bloco K, Térreo – Cidade Universitária, São Paulo - SP (e-mail: 
rhsaopaulo@usp.br) no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados 
a partir do dia seguinte ao da presente publicação, munido de 
todos os documentos, para dar andamento a sua nomeação 
como Professor Titular, cargo nº 163120, referência MS-6, em 
RDIDP, junto ao Departamento de Relações Públicas, Propa-
ganda e Turismo, na especialidade de “Fundamentos Teóricos e 
Éticos do Ecossistema Publicitário e da Propaganda”, conforme 
edital nº 27-2019-ECA de abertura de inscrições, publicado no 
D.O.E. de 30/08/2019, Comunicado de Reabertura publicado 
no D.O.E. de 05/01/2022, Retificação publicado no D.O.E. de 
25/01/2022 e Edital 25/2022-ECA de Relatório de Resultado 
Final/Classificação e Homologação publicado no Diário Oficial 
do Estado de 04/06/2022.

 ESCOLA DE ENFERMAGEM
 CONVOCAÇÃO
Edital EE/17/2022
A Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo 

convoca a candidata DANIELLA VIANNA CORREA KROKOSCZ a 
comparecer ao Centro de Serviço Compartilhado em Recursos 
Humanos do Quadrilátero da Saúde (Prédio da Administração), 
sito à Avenida Doutor Arnaldo, 455, Cerqueira César, no prazo de 
05 dias úteis, contados a partir da data da publicação do presen-
te edital, das 09h00 às 15h30, munido de todos os documentos 
para dar andamento à sua contratação como Professor Contra-
tado II (MESTRE), conforme Edital EE/049/2022 de Abertura de 
Inscrições para Processo Seletivo Simplificado - RESOLUÇÃO 
Nº 8.002/20, publicado no D.O.E.,de 28/05/2022, e Edital ATAc 
062/2022 Homologação de Resultado Final, publicado no D.O.E. 
de 11/06/2022.

 ESCOLA DE ENFERMAGEM DE RIBEIRÃO 
PRETO
 EDITAL EERP/ATAC 045/2022
RESULTADO FINAL/CLASSIFICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
O Diretor da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da 

USP torna público o Resultado Final/Classificação da Primeira 
Etapa de Avaliação do Processo Seletivo para contratação de 
um docente por prazo determinado, na categoria Professor 
Contratado III (MS-3.1, para os contratados com título de 
Doutor), em jornada de 12 horas semanais de trabalho, junto 
ao Departamento de Enfermagem Geral e Especializada/áreas 
de conhecimento “Fundamentos de Enfermagem” e “Adminis-
tração Aplicada à Enfermagem Hospitalar” realizado de acordo 
com o Edital EERP/ATAC 033/2022, de Abertura de Processo 
Seletivo Simplificado, publicado no DOE de 28/05/2022 e Edital 
EERP/ATAC 039/2022 de Convocação para Provas, publicado no 
DOE 10/06/2022.

Classificação:
1º - Thamiris Ricci de Araújo Quintanilha
O Relatório final do Processo Seletivo foi homologado pelo 

Diretor, “ad referendum” do Conselho Técnico Administrativo da 
Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto-USP, em 14/06/2022, 
conforme segue:

“No dia 13 de junho de 2022, às 8 horas, por videoconfe-
rência, foi instalada a sessão para realização dos trabalhos da 
1ª etapa de avaliações do processo seletivo para preenchimento 
de um posto de trabalho docente por prazo determinado, como 
Professor Contratado III (MS-3.1 para os contratados com 
título de Doutor), em jornada de 12 horas semanais, junto ao 
Departamento de Enfermagem Geral e Especializada/Áreas de 
“Fundamentos de Enfermagem” e “Administração Aplicada à 
Enfermagem Hospitalar”, para o qual se inscreveram e tiveram 
as inscrições deferidas as candidatas portadoras do título de 
Doutor: nº 1 - Noélle de Oliveira Freitas e nº 2 - Thamiris Ricci de 
Araújo Quintanilha. A Comissão de Seleção indicada pelo Conse-
lho Técnico Administrativo da Escola de Enfermagem de Ribeirão 
Preto da Universidade de São Paulo para realizar os trabalhos 
deste processo seletivo foi composta por: Profª Drª Fernanda 
Ludmilla Rossi Rocha (Presidente) - Professora Associada do 
Departamento de Enfermagem Geral e Especializada da EERP/
USP, Profª Drª Susana Segura Muñoz - Professora Associada do 
Departamento de Enfermagem Materno-Infantil e Saúde Pública 
da EERP/USP e Profª Drª Jacqueline de Souza - Professora Asso-
ciada do Departamento de Enfermagem Psiquiátrica e Ciências 
Humanas da EERP/USP.

No momento da abertura estava presente a candidata nº 
2 – Thamiris Ricci de Araújo Quintanilha, que tomou conheci-
mento do cronograma do processo seletivo e concordou com 
a proposta apresentada. A candidata nº 1 – Noélle de Oliveira 
Freitas não compareceu.

Às 8 horas e 19 minutos, por videoconferência, teve início o 
JULGAMENTO DO MEMORIAL COM PROVA PÚBLICA DE ARGUI-
ÇÃO da candidata nº 2 – Thamiris Ricci de Araújo Quintanilha, 
obedecendo-se os prazos referentes ao tempo estabelecido para 
cada examinador e para a candidata.

A Comissão de Seleção, em sessão secreta, passou à atribui-
ção de notas, avaliando essa prova, de acordo com os seguintes 
critérios: I – produção científica, literária, filosófica ou artística; 
II – atividade didática universitária; III – atividades relacionadas 
à prestação de serviços à comunidade; IV – atividades profis-
sionais ou outras, quando for o caso; V – diplomas e outras 
dignidades universitárias.

A candidata nº 2 – Thamiris Ricci de Araújo Quintanilha, 
apresentou memorial circunstanciado demonstrando o conjunto 
das atividades relacionadas à sua formação acadêmica na 
graduação e pós-graduação, experiência e aperfeiçoamento pro-
fissional em convergência às áreas específicas do processo sele-
tivo, atividades didáticas no ensino superior, assistenciais e de 
pesquisa, com destaque para a produção científica e divulgação 
em periódicos de circulação nacional e internacional. Ressalta-se 
sua experiência profissional como enfermeira atuante em uni-
dades de terapia intensiva em um hospital público e de ensino, 
bem como sua atuação como docente de uma instituição federal 
de ensino superior, ministrando disciplina sobre o processo de 
cuidar do paciente adulto. Na pós-graduação, reconhece-se a 
produção do conhecimento sobre gerenciamento de serviços 
de saúde e enfermagem, em parceria com pesquisadores inter-
nacionais, decorrente da realização de doutorado sanduíche 
no Canadá. Na arguição, respondeu aos questionamentos da 
comissão de seleção demonstrando maturidade, segurança e 
planejamento em relação à sua trajetória profissional.

A seguir, a candidata nº 2 – Thamiris Ricci de Araújo Quinta-
nilha tomou conhecimento da lista de pontos da Prova Didática 
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UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

ESCOLA DE ENGENHARIA DE SÃO CARLOS 

 

Edital ATAc-28/2022 

 

Aceitação de inscrições ao concurso para o provimento de um cargo de Professor 

Titular do Departamento de Engenharia Aeronáutica, constituição de Comissão 

Julgadora e convocação para as provas. 

 

O Diretor torna público que a Congregação da Escola de Engenharia de São Carlos 

da Universidade de São Paulo, em sessão realizada no dia 10/6/2022, aprovou os 

pedidos de inscrição dos Professores Associados MARCELO BECKER, CARLOS DE 

MARQUI JUNIOR, MARCELLO AUGUSTO FARACO DE MEDEIROS e VOLNEI TITA, 

candidatos ao concurso público de títulos e provas para provimento de um 

claro/cargo, nº 222739, de Professor Titular, referência MS-6, em RDIDP, no 

Departamento de Engenharia Aeronáutica, na Área de Conhecimento Engenharia 

Aeronáutica (ref.: edital ATAc-42/2019, publicado no D.O.E. de 18/12/2019). E, 

indeferiu a inscrição do Professor RODOLFO FAVORETTO RISSARDI por não 

atendimento ao parágrafo 6º do item 1.1 do referido Edital (inscrição como 

especialista de reconhecido valor). 

 

Na mesma sessão, foi aprovada a seguinte Comissão Julgadora para o concurso 

em referência: 

 

Titulares: 

Prof. Dr. Denis Vinicius Coury (Presidente) - SEL/EESC/USP; 

Prof. Dr. Marco Lucio Bittencourt - UNICAMP; 

Prof. Dr. Aristeu da Silveira Neto - UFU; 

Prof. Dr. Carlos Alberto Cimini Junior - UFMG; 

Prof. Dr. Marcelo Amorim Savi - UFRJ. 

 

Suplentes: 

Prof. Dr. Antônio Nélson Rodrigues da Silva (Suplente da Presidência) - STT/EESC/USP; 

Prof. Dr. João Luiz Filgueiras de Azevedo - ITA; 

Profª. Drª. Cristiane Aparecida Martins - ITA; 

Prof. Dr. Paulo Eigi Miyagi - EP/ESP; 

Prof. Dr. Luiz Gonzaga Trabasso - ITA. 

 

O concurso será realizado no período de 22 a 25/8/2022, com início no dia 

22/8/2022, segunda-feira, às 8 horas, na Sala de Reuniões da Área Acadêmica da 

EESC – 1º andar do Bloco E-1, sito na Avenida Trabalhador São-carlense, 400 – São 

Carlos – SP. 

 

Ficam, pelo presente Edital, convocados a Comissão Julgadora e os candidatos 

inscritos no referido concurso.  


