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Edital ATAc-10/2021 
 
Aceitação de inscrição no concurso para Livre-Docência junto ao Departamento de 
Engenharia de Materiais. 
 
O Diretor torna público que a Congregação da Escola de Engenharia de São Carlos 
da Universidade de São Paulo, em sessão realizada no dia 7/5/2021, aprovou o pedido 
de inscrição do Professor Doutor JULIAN ARNALDO AVILA DIAZ, candidato ao concurso 
para Livre-Docência junto ao Departamento de Engenharia de Materiais, na Área de 
Conhecimento Mecânica da Fratura e Fadiga, (Ref.: edital ATAc-6/2021, publicado no 
D.O.E. de 24/2/2021). 
 
O concurso será realizado em data e local a serem informados oportunamente. 
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O(s) candidato(s) poderá(ão) solicitar revisão de notas 
no prazo de 5 dias úteis, contados da data desta publicação, 
mediante requerimento dirigido à Congregação da Faculdade 
de Medicina do Câmpus de Botucatu. Os recursos terão a forma 
escrita, devendo ser realizada através do endereço eletrônico: 
rh.fmb@unesp.br, dentro do prazo previsto no Edital.

Proc. 564/2021-FM
 Instituto de Biociências
 DESPACHO No 31/2021-Congregação-STA/IBB
APROVO Ad referendum da Congregação, o indeferimento 

aos recursos apresentados pelos candidatos Caio Cesar Ribeiro e 
Willian Fabiano da Silva, de acordo com manifestação da comis-
são examinadora, mantendo as notas atribuídas bem como o 
resultado final do concurso público para Professor Substituto 
– Edital no 86/2020-STDARH-IBB, junto ao Departamento de 
Bioestatística, Biologia Vegetal, Parasitologia e Zoologia.

Seção Técnica Acadêmica do Instituto de Biociências do 
Câmpus de Botucatu, em 11 de maio de 2021.

Prof. Associado Luiz Fernando Rolim de Almeida
Diretor
 DESPACHO No 32/2021-Congregação-STA/IBB
HOMOLOGO Ad referendum da Congregação, o resultado 

final do Concurso Público para provimento de 01 (uma) fun-
ção de Professor Substituto, no Departamento de Biofísica e 
Farmacologia, no conjunto de disciplinas: “Eletromagnetismo, 
Mecânica Quântica, Mecânica Clássica I”, realizado nos dias 
28 a 29/04/2021. Candidato habilitado (nome/média): 1º - GUI-
LHERME FRANCO INOCENTE – 7,84 (sete inteiros e oitenta e 
quatro centésimos).

Seção Técnica Acadêmica do Instituto de Biociências do 
Câmpus de Botucatu, em 11 de maio de 2021.

Prof. Associado Luiz Fernando Rolim de Almeida
Diretor
 DESPACHO No 33/2021-Congregação-STA/IBB
HOMOLOGO Ad referendum da Congregação, o resultado 

final do Concurso Público para provimento de 01 (uma) função 
de Professor Substituto, no Departamento de Ciências Humanas 
e Ciências da Nutrição e Alimentação, no conjunto de disciplinas: 
“Estágio Supervisionado II: Ciências, Estágio Supervisionado 
IV: Biologia, Estágio Supervisionado I: Escola, Pensamento e 
Ação do Professor”, realizado nos dias 28 a 29/04/2021. Can-
didato habilitado (nome/média): 1º - WANDERSON RODRIGUES 
MORAIS – 8,57 (oito inteiros e cinquenta e sete centésimos), 
2º - IGOR APARECIDO DALLAQUA PEDRINI – 8,29 (oito inteiros 
e vinte e nove centésimos).

Seção Técnica Acadêmica do Instituto de Biociências do 
Câmpus de Botucatu, em 11 de maio de 2021.

Prof. Associado Luiz Fernando Rolim de Almeida
Diretor

 CAMPUS DE GUARATINGUETÁ
 Faculdade de Engenharia
 DESPACHOS DO DIRETOR, DE 11-5-2021
HOMOLOGANDO
o resultado final do concurso público de títulos 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 2021, em 12 horas semanais 
de trabalho, sob o regime jurídico da CLT e legislação comple-
mentar, no conjunto de disciplinas: “ECONOMIA”, “ECONOMIA 
E ADMINISTRAÇÃO”, junto ao Departamento de Produção da 
Faculdade de Engenharia do Campus de Guaratinguetá, ref. Edi-
tal de Abertura nº 007/2021-FEG/STDARH. (Despacho 024/2021-
FEG/STDARH; Processo 001/2021-FEG)

o resultado final do concurso público de títulos 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 2021, em 12 horas semanais 
de trabalho, sob o regime jurídico da CLT e legislação comple-
mentar, no conjunto de disciplinas: “INTRODUÇÃO À ENGE-
NHARIA ELÉTRICA”, “SISTEMAS MICROCOMPUTADORIZADOS”, 
“ENGENHARIA DE SOFTWARE”, junto ao Departamento de 
Engenharia Elétrica da Faculdade de Engenharia do Campus de 
Guaratinguetá, ref. Edital de Abertura nº 030/2021-FEG/STDARH. 
(Despacho 025/2021-FEG/STDARH; Processo 075/2021-FEG)

o resultado final do concurso público de títulos e provas 
para a contratação de 01 (um) Professor Substituto, por prazo 
determinado, em caráter emergencial, para atender excep-
cional interesse público, no ano letivo de 2021, em 12 horas 
semanais de trabalho, sob o regime jurídico da CLT e legislação 
complementar, na disciplina “ELETRÔNICA INDUSTRIAL”, junto 
ao Departamento de Engenharia Elétrica da Faculdade de 
Engenharia do Campus de Guaratinguetá, ref. Edital de Abertura 
nº 009/2021-FEG/STDARH. (Despacho 026/2021-FEG/STDARH; 
Processo 350/2020-FEG)

“ad referendum” da Congregação, o resultado final do 
concurso público de títulos 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 2021, em 12 horas semanais de trabalho, sob o 
regime jurídico da CLT e legislação complementar, no conjunto 
de disciplinas “GERENCIAMENTO DA CONSTRUÇÃO CIVIL”, 
“INSTALAÇÕES PREDIAIS”, “TECNOLOGIA DA CONSTRUÇÃO 
CIVIL”, junto ao Departamento de Engenharia Civil da Faculdade 
de Engenharia do Campus de Guaratinguetá, ref. Edital de 
Abertura nº 40/2021-FEG/STDARH. (Despacho 027/2021-FEG/
STDARH; Processo 327/2020-FEG)

 CAMPUS DE JABOTICABAL
 Faculdade de Ciências Agrárias e 
Veterinárias
  EDITAL Nº 113/2021-FCAV - DIVULGAÇÃO DA COMPOSI-

ÇÃO DA COMISSÃO EXAMINADORA
A Diretora Técnica da Divisão Técnica Administrativa da Facul-

dade de Ciências Agrárias e Veterinárias do Câmpus de Jaboticabal 
- UNESP, TORNA PÚBLICA a composição da Comissão Examinadora 
do concurso público para contratação de 01 PROFESSOR SUBSTI-
TUTO, referente ao Edital nº 109/2021-FCAV, na área Educação, 
subárea de conhecimento Psicologia da Educação e no conjunto 
de disciplinas Psicologia da Aprendizagem; Libras, junto ao Depar-
tamento de Economia, Administração e Educação, conforme segue:

Membros Titulares:
- Profa. Dra. Thaís Gimenez da Silva Augusto
- Profa. Dra. Tatiana Noronha de Souza
- Profa. Dra. Deise Aparecida Peralta
Membros Suplentes:
- Prof. Dr. Harryson Junior Lessa Gonçalves
- Profa. Dra. Fabiana Maris Versuti
- Profa. Dra. Rosemary Rodrigues de Oliveira
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.

 CAMPUS DE MARÍLIA
 Faculdade de Filosofia e Ciências
 Faculdade de Filosofia e Ciências
Campus de Marília
EDITAL n.º 089/2021-STDARH - DIVULGAÇÃO DA COMPO-

SIÇÃO DA COMISSÃO EXAMINADORA
A Diretora da Divisão Técnica Administrativa da Faculdade 

de Filosofia e Ciências do Campus de Marília, DIVULGA a com-

3.3.2. A prova didática terá a duração de 50 a 60 minutos 
e nela o candidato desenvolverá o assunto escolhido, vedada 
a leitura do texto da aula, mas facultando-se o emprego de 
recursos pedagógicos de sua escolha.

3.4 Caso o concurso seja realizado de forma remota, todos 
os atos públicos serão gravados com uso de tecnologia dispo-
nível nas unidades e arquivadas junto à Direção da unidade por 
no mínimo 6 (seis) meses após a homologação dos resultados 
pela CEPE.

3.4.1. A gravação de que trata o ‘caput’ poderá ser dispo-
nibilizada na íntegra ou em partes, mediante solicitação formal 
protocolizada junto à Direção da unidade responsável pelo 
concurso e assinatura de termo de responsabilidade pela guarda 
das informações e proibição de divulgação do todo ou de partes 
de seu conteúdo.

3.4.2. As etapas do concurso que ocorrerem de forma remo-
ta serão suspensas caso ocorra problema técnico que impeça 
a participação adequada de algum examinador ou candidato.

3.4.3. Ocorrendo um problema técnico durante a realização 
de uma etapa, esta deverá ser retomada a partir do estágio em 
que ocorreu o referido problema.

3.4.4. As razões da interrupção deverão estar registradas 
em ata, bem como a decisão da Comissão quanto às condições 
e prazo de retomada, incluindo a necessidade de se postergar o 
calendário incialmente divulgado.

IV - DO JULGAMENTO DAS PROVAS
4. - Cada examinador atribuirá notas de 0 (zero) a 10 (dez) 

a cada uma das provas.
4.1. - A nota final de cada examinador será a média ponde-

rada das notas por ele atribuídas às provas.
4.2. - Os candidatos que alcançarem, de 3 (três) ou mais 

examinadores, a média mínima 7,0 (sete), serão julgados habili-
tados à Livre-Docência.

4.3. Os membros da Comissão Julgadora emitirão o julga-
mento no mesmo dia da realização de cada prova mencionada 
no item III deste edital.

4.4. A Comissão Julgadora, terminadas as provas, emitirá 
um parecer circunstanciado, único e conclusivo, sobre o resul-
tado do concurso que será submetido à aprovação da Congre-
gação da Unidade.

4.5. Caso o concurso seja realizado de forma remota, o 
parecer emitido pela Comissão Julgadora poderá ser assinado de 
forma eletrônica (e-mail) ou mediante assinatura digital, deven-
do todos os documentos pertinentes ao concurso ser anexados 
aos autos correspondentes.

4.6. O parecer da Comissão Julgadora só poderá ser 
rejeitado pela Congregação, por erro formal de procedimento, 
mediante o voto da maioria absoluta dos membros.

4.7. A ciência da tabela de notas e da ata pelos candidatos 
será realizada de forma eletrônica, por meio de usuário e senha 
gerada especificamente para essa finalidade.

4.8. Todas as ocorrências observadas durante o concurso 
deverão ser registradas em ata elaborada pela Comissão 
Julgadora.

4.9. O resultado final do concurso para Livre-Docente, devi-
damente aprovado pela Congregação do Instituto de Economia, 
será submetido à homologação da Câmara de Ensino, Pesquisa 
e Extensão, com posterior publicação no D.O.E.

V - DO RECURSO
5. Do julgamento do concurso caberá recurso, exclusiva-

mente de nulidade, à Câmara de Ensino, Pesquisa e Extensão.
VI – DA LEGISLAÇÃO
6. O presente concurso obedecerá às disposições conti-

das na Deliberação CONSU-A-60/2020 e Deliberação CONSU 
A-022/2014 que estabelece o perfil de Professor Associado I 
(MS5.1) do Instituto de Economia.

 UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA

 UNIDADES UNIVERSITÁRIAS

 CAMPUS DE ARARAQUARA
 Instituto de Química
 DELIBERAÇÃO “AD REFERENDUM” DA CONGREGAÇÃO 

DE 11/05/2021
HOMOLOGAÇÃO - RESULTADO FINAL
Homologando o resultado final do concurso público de 

provas e títulos para a contratação de 01 (um) Professor Subs-
tituto, para contratação de 01 (um) Professor Substituto, em 12 
horas semanais de trabalho, , no período letivo de 2021 e pelo 
prazo de 10 meses, em 12 horas semanais de trabalho, sob o 
regime jurídico da CLT e legislação complementar, na área de 
Matemática, subárea de Matemática nas disciplinas/conjunto 
de disciplinas: Matemática, Matemática, Geometria Analítica, 
Cálculo Diferencial e Integral I, Cálculo Diferencial e Integral II, 
Cálculo Diferencial e Integral III, Cálculo Diferencial e Integral IV, 
Álgebra Linear, junto ao Departamento de Engenharia, Física e 
Matemática do Instituto de Química do Câmpus de Araraquara, 
conforme Edital n° 09/2021-IQ/CAr – Abertura de Inscrições e 
Edital nº 50/2021 – IQ/CAr - Resultado e Classificação Final.

(Proc. nº 108/2021 – IQ/CAr)
Araraquara, 12 de maio de 2021.
Sidney José Lima Ribeiro
Diretor

 CAMPUS DE BOTUCATU
 Faculdade de Medicina
 EDITAL Nº 320/2021 - STDARH/FM
RESULTADO FINAL DA PROVA DE TÍTULOS E DIDÁTICA
Torna-se público o resultado final das provas de Títulos e 

Didática do concurso público para contratação de 01 (um) Pro-
fessor Substituto, por prazo determinado, referente ao EDITAL 
Nº 250/2021 - STDARH/FM na disciplina/conjunto de disciplinas:

Administração em Enfermagem, Introdução à Administra-
ção em Enfermagem, Gerência em Enfermagem junto ao

Departamento de Enfermagem da Faculdade de Medicina 
do Câmpus de Botucatu.

Candidato Habilitado:
NOME - RG – NOTA PROVA DE TÍTULOS – NOTA PROVA 

DIDÁTICA – MÉDIA FINAL - CLASSIFICAÇÃO
CLARITA TERRA RODRIGUES SERAFIM – 43.721.876-4 – 

10,0 – 9,0 – 9,5 - 1º
JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS – 42.239.027-6 – 

7,0 – 9,2 - 7,7 - 2º
O(s) candidato(s) poderá(ão) solicitar revisão de notas 

no prazo de 5 dias úteis, contados da data desta publicação, 
mediante requerimento dirigido à Congregação da Faculdade 
de Medicina do Câmpus de Botucatu. Os recursos terão a forma 
escrita, devendo ser realizada através do endereço eletrônico: 
rh.fmb@unesp.br, dentro do prazo previsto no Edital.

Proc. 562/2021-FM
EDITAL Nº 321/2021 - STDARH/FM
RESULTADO FINAL DA PROVA DE TÍTULOS E DIDÁTICA
Torna-se público o resultado final das provas de Títulos e 

Didática do concurso público para contratação de 01 (um) Pro-
fessor Substituto, por prazo determinado, referente ao EDITAL 
Nº 252/2021 – STDARH/FM na disciplina/conjunto de disciplinas:

Enfermagem Pediátrica,
Prática Interprofissional na Universidade, Serviços e Comu-

nidade – PIUSC I junto ao
Departamento de Enfermagem da Faculdade de Medicina 

do Câmpus de Botucatu.
Candidato Habilitado:
NOME - RG – NOTA PROVA DE TÍTULOS – NOTA PROVA 

DIDÁTICA – MÉDIA FINAL - CLASSIFICAÇÃO
VIVIANE CRISTINA DE ALBUQUERQUE GIMENEZ – 

42.047.946-6 – 7,8 – 8,5 – 7,8 - 1º

 FACULDADE DE FILOSOFIA, LETRAS E CIÊNCIAS HUMANAS
RETIFICAÇÃO
Na publicação no D.O.E. de 11/05/2021, referente à convo-

cação da candidata Eunice Ostrensky e da Comissão Julgadora 
indicada para o concurso público de títulos e provas visando à 
obtenção de título de Livre-Docência do Departamento de Ciên-
cia Política, conforme Edital FFLCH n° 001-2021 de 27/02/2021, 
que terá início em 28 de julho de 2021, onde se lê: “área: Teoria 
Política Moderna”, leia-se: “disciplina: Teoria Política Moderna”.

 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

 REITORIA

 SECRETARIA GERAL
 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
INSTITUTO DE ECONOMIA
EDITAL
A Universidade Estadual de Campinas torna pública a 

abertura de inscrições para o concurso de provas e títulos para 
obtenção do Título de Livre Docente na área de Teoria Econômi-
ca, na disciplina HO 112 - Macroeconomia, do Departamento 
de Política e História Econômica, do Instituto de Economia, da 
Universidade Estadual de Campinas.

I – DAS INSCRIÇÕES
1. - As inscrições deverão ser feitas exclusivamente por 

meio do link https://www.sis.cgu.unicamp.br/solicita/concurso/ 
no período de 30 dias a contar do primeiro dia útil subsequente 
ao da publicação deste edital no Diário Oficial do Estado (DOE), 
até às 23 horas e 59 minutos do último dia do prazo de inscrição.

1.1 - Poderão se inscrever ao concurso graduados em Curso 
Superior, portadores do título de Doutor, conferido pelo menos 
três (3) anos antes da data da inscrição.

1.2. No momento da inscrição deverá ser apresentado, por 
meio do sistema de inscrição:

a. Título de Doutor;
b. - documento de identificação (cédula de identidade, 

título de eleitor, identidade expedida por conselho regional de 
fiscalização profissional, carteira de trabalho, passaporte ou 
identidade funcional expedida por órgão público)

c. - exemplar da tese ou do conjunto da produção científica, 
artística ou humanística do candidato após o seu doutoramento;

d. - exemplar do memorial contendo a formação científica, 
artística, didática e profissional do candidato, e, principalmente, 
suas atividades relacionadas com a disciplina ou conjunto de 
disciplinas em concurso, a saber:

d.1. títulos universitários: relação nominal de títulos univer-
sitários, relacionados com a disciplina ou conjunto de disciplinas 
em concurso, bem como dos diplomas ou outras dignidades 
universitárias e acadêmicas;

d.2. - currículo lattes;
d.3. - narrativa comentada da trajetória acadêmica e profis-

sional, destacando os principais fatos da carreira;
d.4. - relação dos trabalhos publicados com os respectivos 

resumos, no caso de não constarem os DOI no currículo lattes.
1.3 - O sistema emitirá um protocolo de recebimento após 

o encerramento da inscrição do candidato.
1.4 - Os servidores da UNICAMP ficam desobrigados de 

apresentar documentos pessoais que já constem nos sistemas 
da Universidade.

1.5 - A banca do concurso poderá solicitar ao candidato 
informações sobre o memorial descritivo ou solicitar documen-
tação comprobatória.

1.6. - O Memorial poderá ser aditado, instruído ou com-
pletado até a data fixada para o encerramento do prazo para 
inscrições.

1.7. - Recebidas as inscrições e satisfeitas as condições do 
edital, as inscrições, com toda a documentação, serão direcio-
nadas à Unidade para emissão de parecer acerca do aceite das 
inscrições. A Comissão designada terá 15 dias para emitir o 
parecer sobre as inscrições.

1.7.1. O parecer que analisa as inscrições será submetido à 
Congregação da Unidade, que constituirá Comissão Julgadora. 
Os candidatos serão notificados por Edital, com antecedên-
cia mínima de 30 (trinta) dias, a respeito da composição da 
Comissão Julgadora e da fixação do calendário de provas, que 
será publicado no DOE após a aprovação das inscrições pela 
Congregação da Unidade.

1.8. - Indeferido o pedido de inscrição, caberá pedido de 
reconsideração à Congregação da Unidade, até 48 horas após a 
publicação do indeferimento.

1.9. - Mantendo-se o indeferimento pela Congregação da 
Unidade, caberá recurso à Câmara de Ensino, Pesquisa e Exten-
são do Conselho Universitário, até 48 horas após a publicação 
do indeferimento do pedido de reconsideração.

II - DA COMISSÃO JULGADORA DO CONCURSO
2. A Comissão Julgadora do concurso será constituída de 

5 (cinco) membros aprovados pela Congregação da Unidade, 
entre especialistas de renome na disciplina ou conjunto de 
disciplinas em concurso, 2 (dois) dos quais pertencerão ao 
corpo docente da Universidade, escolhidos entre professores 
de nível MS-6 ou MS-5, em exercício na Universidade, e os 3 
(três) restantes escolhidos entre professores dessas categorias 
ou de categorias equivalentes pertencentes a estabelecimentos 
de ensino superior oficial ou profissionais de reconhecida com-
petência na disciplina ou conjunto de disciplinas em concurso, 
pertencentes a instituições técnicas, científicas ou culturais do 
País ou do exterior.

2.1 A Comissão será presidida pelo Professor da Universida-
de de maior categoria ou, quando de igual categoria, pelo mais 
antigo no cargo ou função.

III - DAS PROVAS
3. - O presente concurso constará das seguintes provas:
I. - Prova de Títulos; (Peso 1,5)
II. - Prova de Arguição da tese ou do conjunto da produção 

científica, artística ou humanística do candidato após o seu 
doutoramento;(Peso 1,5)

III. - Prova Didática; (Peso 1,0)
3.1. A Prova de Títulos consistirá na avaliação pela Comis-

são Julgadora, com base no memorial apresentado, dos títulos 
do candidato, emitindo parecer circunstanciado em que se realce 
sua criatividade na ciência, nas artes ou humanidades e suas 
competências como professor e orientador de trabalhos.

3.1.1. - No julgamento de títulos será considerado cada um 
dos itens abaixo, por ordem decrescente de valor:

a. - Atividades acadêmicas e profissionais do candidato 
relacionadas com a área do concurso;

b. - Títulos universitários;
c. - Diplomas de outras dignidades universitárias e aca-

dêmicas e
d. - Outras contribuições.
3.2. - A tese a ser defendida pelo candidato deverá basear-

-se em trabalho de pesquisa original. No caso de o candidato 
optar pela apresentação do conjunto de sua produção científica, 
artística ou humanística, realizada após o doutoramento, este 
conjunto de trabalhos será organizado de modo a demonstrar 
a capacidade crítica do candidato, bem como a originalidade 
de suas pesquisas.

3.2.1 - A Comissão Julgadora procederá à arguição do can-
didato em relação à tese ou o conjunto da produção científica, 
artística ou humanística do candidato após o seu doutoramento.

3.3. Na prova didática o candidato fará uma exposição 
sobre tema de sua livre escolha, dentre aqueles constantes do 
programa da disciplina ou conjunto de disciplinas ministradas 
na Universidade, publicado no edital, devendo revelar cultura 
aprofundada no assunto.

3.3.1 Compete à Comissão decidir se o tema escolhido pelo 
candidato é pertinente ao programa.

6.1.6. Serão preservadas as provas finalizadas antes da 
ocorrência de problemas técnicos no sistema de videoconferên-
cia ou outro meio eletrônico.

6.1.7. Todas as ocorrências deverão ser registradas no rela-
tório da Comissão de Seleção.

6.1.8. A Comissão de Seleção se reunirá em sessão fechada, 
mediante utilização de sistema eletrônico seguro adotado pela 
Universidade, para:

I – a elaboração de listas de pontos;
II – a deliberação sobre eventual pedido de substituição 

de pontos;
III – concessão das notas respectivas, finda a arguição de 

todos os candidatos;
IV – a elaboração do seu relatório.
6.1.9. O relatório será assinado, após expressa concordância 

de todos os examinadores com os seus termos, pelo membro 
da Comissão de Seleção pertencente ao Departamento ao qual 
pertence a vaga a ser ocupada.

6.2. O julgamento do memorial, expresso mediante nota 
global, incluindo arguição e avaliação, deverá refletir o mérito do 
candidato e será realizado de acordo com o disposto no artigo 
136 do Regimento Geral da USP.

6.2.1. No julgamento do memorial, a Comissão apreciará:
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.
6.2.2. Finda a arguição de todos os candidatos, a Comissão 

de Seleção, em sessão secreta, conferirá as notas respectivas.
6.3. A prova didática será pública, com a duração mínima 

de 40 (quarenta) e máxima de 60 (sessenta) minutos, e versará 
sobre o programa base do processo seletivo, nos termos do art. 
137, do Regimento Geral da USP.

6.3.1. A realização da prova didática far-se-á 24 (vinte e 
quatro) horas após o sorteio do ponto as quais serão de livre 
disposição do candidato, não se exigindo dele nesse período a 
realização de outras atividades.

6.3.2. O candidato poderá utilizar o material didático que 
julgar necessário.

6.3.3. O candidato poderá propor substituição dos pontos, 
imediatamente após tomar conhecimento de seus enunciados, 
se entender que não pertencem ao programa do processo sele-
tivo, cabendo à Comissão de Seleção decidir, de plano, sobre a 
procedência da alegação.

6.3.4. Os candidatos que realizarem sua conexão virtual 
depois do horário estabelecido não poderão realizar as provas.

6.3.5. Se o número de candidatos o exigir, eles serão 
divididos em grupos de no máximo três, observada a ordem de 
inscrição, para fins de sorteio e realização da prova.

6.3.6. Quando atingido o 60º (sexagésimo) minuto de prova, 
a Comissão de Seleção deverá interromper o candidato.

6.3.7. Se a exposição do candidato se encerrar aquém do 
40º minuto de prova, deverão os examinadores conferir nota 
zero ao candidato na respectiva prova.

6.3.8. As notas da prova didática serão atribuídas após o 
término das provas de todos os candidatos.

7. Os pesos das provas são os mesmos estabelecidos no 
Regimento da Unidade e, para o cálculo da média individual, a 
soma dos pesos será o quociente de divisão.

8. Serão considerados habilitados os candidatos que alcan-
çarem, da maioria dos examinadores, nota mínima sete.

9. O programa base do processo seletivo será o seguinte:
I. - Logística Integrada
II. - Armazenagem
III. - Gestão Estratégica da Cadeia de Suprimentos
IV. - Organização e Controle de Estoques.
V. - Custos Logísticos
VI. - Logística reversa
VII. - Princípios de Marketing
VIII. - Processos de Gestão
IX. - Conceitos Básicos de Qualidade
X. - Ferramentas da Gestão pela Qualidade Total
10. É de responsabilidade do candidato o acompanhamento 

do andamento do processo seletivo, por meio de acesso à página 
institucional da Escola de Engenharia de Lorena (http://www.
atac.eel.usp.br/) e às publicações no Diário Oficial do Estado 
de São Paulo.

11. A não participação do candidato nas provas progra-
madas implicará automaticamente sua desistência do processo 
seletivo.

12. O relatório da Comissão de Seleção será apreciado pelo 
Conselho Técnico-Administrativo da Escola de Engenharia de 
Lorena, para fins de homologação, após exame formal.

13. A contratação será por prazo determinado e vigorará a 
partir da data do exercício e até 31/07/2022, com possibilidade 
de prorrogações, desde que a soma dos períodos obedeça aos 
limites da legislação vigente à época de cada prorrogação e que 
estejam preenchidos os demais requisitos.

14. Os docentes contratados por prazo determinado fica-
rão submetidos ao Estatuto dos Servidores da Universidade 
de São Paulo e vinculados ao Regime Geral da Previdência 
Social – RGPS.

15. São condições de admissão:
I. Estar apto no exame médico pré-admissional realizado 

pela USP;
II. Ser autorizada a acumulação, caso o candidato exerça 

outro cargo, emprego ou função pública;
III. No caso de candidato estrangeiro aprovado no pro-

cesso seletivo e convocado para contratação, apresentar visto 
temporário ou permanente que faculte o exercício de atividade 
remunerada no Brasil.

Maiores informações, bem como as normas pertinentes ao 
processo seletivo, encontram-se à disposição dos interessados 
no Serviço de Assistência a Colegiados e Concursos da Escola 
de Engenharia de Lorena da USP, por meio do e-mail: sacc@
eel.usp.br.

 ESCOLA DE ENGENHARIA DE SÃO CARLOS
 UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
ESCOLA DE ENGENHARIA DE SÃO CARLOS
Edital ATAc-10/2021
Aceitação de inscrição no concurso para Livre-Docência 

junto ao Departamento de Engenharia de Materiais.
O Diretor torna público que a Congregação da Escola de 

Engenharia de São Carlos da Universidade de São Paulo, em 
sessão realizada no dia 7/5/2021, aprovou o pedido de inscrição 
do Professor Doutor JULIAN ARNALDO AVILA DIAZ, candidato 
ao concurso para Livre-Docência junto ao Departamento de 
Engenharia de Materiais, na Área de Conhecimento Mecânica 
da Fratura e Fadiga, (Ref.: edital ATAc-6/2021, publicado no 
D.O.E. de 24/2/2021).

O concurso será realizado em data e local a serem informa-
dos oportunamente.

 FACULDADE DE FILOSOFIA, LETRAS E 
CIÊNCIAS HUMANAS
 FACULDADE DE FILOSOFIA, LETRAS E CIÊNCIAS HUMANAS
RETIFICAÇÃO
Na publicação no D.O.E. de 04/05/2021, referente à homo-

logação da inscrição da candidata Eunice Ostrensky no concurso 
público de títulos e provas visando à obtenção de título de Livre-
-Docência do Departamento de Ciência Política, conforme Edital 
FFLCH n° 001-2021 de 27/02/2021 e da indicação da Comissão 
Julgadora do referido concurso, onde se lê: “área: Teoria Política 
Moderna”, leia-se: “disciplina: Teoria Política Moderna”.

A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA garante a autenticidade deste
documento quando visualizado diretamente no portal
www.imprensaoficial.com.br
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