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COMUNICADO ATAc 018/2020 – RETIFICAÇÃO EDITAL
Tendo em vista o Ofício Circular SG/CLR/22/2020 de
08/04/2020, RETIFICAMOS o Edital ATAc 009/2020, referente
a abertura de inscrições ao concurso público de títulos e provas
para concessão do título de Livre Docente junto ao Departamento de Educação, Informação e Comunicação FFCLRP USP, publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo em 07/02/2020,
Caderno Executivo, Seção I, páginas 211/212, que passa a
incorporar as novas disposições.
Item 1 e seus parágrafos: vigorará com a seguinte redação:
O concurso será regido pelo disposto no Estatuto e no
Regimento Geral da Universidade de São Paulo e no Regimento
da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto.
1. - Os pedidos de inscrição deverão ser feitos, exclusivamente, por meio do link https://uspdigital.usp.br/gr/admissao,
no período acima indicado, devendo o candidato apresentar
requerimento dirigido ao Diretor da Faculdade de Filosofia,
Ciências e Letras de Ribeirão Preto, Prof. Dr. Pietro Ciancaglini,
contendo dados pessoais e área de conhecimento (especialidade) do Departamento a que concorre, acompanhado dos
seguintes documentos:
I – documentos de identificação (RG e CPF ou passaporte);
II – memorial circunstanciado, em português, no qual sejam
comprovados os trabalhos publicados, as atividades realizadas
pertinentes ao concurso e as demais informações que permitam
avaliação de seus méritos, em formato digital;
III – prova de que é portador do título de Doutor, outorgado
pela USP, por ela reconhecido ou de validade nacional;
IV – tese original ou texto que sistematize criticamente a
obra do candidato ou parte dela, em português, em formato
digital;
V – elementos comprobatórios do memorial referido no
inciso II, tais como maquetes, obras de arte ou outros materiais
que não puderem ser digitalizados deverão ser apresentados até
o último dia útil que antecede o início do concurso;
VI – prova de quitação com o serviço militar para candidatos do sexo masculino;
VII – título de eleitor;
VIII – certidão de quitação eleitoral ou certidão circunstanciada emitidas pela Justiça Eleitoral há menos de 30 dias do
início do período de inscrições.
§ 1º - No memorial previsto no inciso II, o candidato deverá
salientar o conjunto de suas atividades didáticas e contribuições
para o ensino.
§ 2º - Não serão admitidos como comprovação dos itens
constantes do memorial links de Dropbox ou Google Drive ou
qualquer outro remetendo a página passível de alteração pelo
próprio candidato.
§ 3º - Para fins do inciso III, não serão aceitas atas de defesa
sem informação sobre homologação quando a concessão do
título de Doutor depender dessa providência no âmbito da
Instituição de Ensino emissora, ficando o candidato desde já
ciente de que neste caso a ausência de comprovação sobre tal
homologação implicará o indeferimento de sua inscrição.
§ 4º - Os docentes em exercício na USP serão dispensados
das exigências referidas nos incisos VI e VII, desde que as
tenham cumprido por ocasião de seu contrato inicial.
§ 5º - Os candidatos estrangeiros serão dispensados das
exigências dos incisos VI, VII e VIII, devendo comprovar que se
encontram em situação regular no Brasil.
§ 6º - No ato da inscrição, os candidatos portadores de
necessidades especiais deverão apresentar solicitação para que
se providenciem as condições necessárias para a realização
das provas.
§ 7º - Não serão aceitas inscrições pelo correio, e-mail
ou fax.
§ 8º - É de integral responsabilidade do candidato a realização do upload de cada um de seus documentos no campo específico indicado pelo sistema constante do link https://uspdigital.
usp.br/gr/admissao, ficando o candidato desde já ciente de que
a realização de upload de documentos em ordem diversa da ali
estabelecida implicará o indeferimento de sua inscrição.
§ 9º - É de integral responsabilidade do candidato a apresentação de seus documentos em sua inteireza (frente e verso)
e em arquivo legível, ficando o candidato desde já ciente de
que, se não sanar durante o prazo de inscrições eventual irregularidade de upload de documento incompleto ou ilegível, sua
inscrição será indeferida.
§ 10 - Não será admitida a apresentação extemporânea
de documentos pelo candidato, ainda que em grau de recurso.
§ 11 - A Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão
Preto não se responsabiliza por inscrições não recebidas em
decorrência de eventuais problemas técnicos ou falhas na transmissão de dados. Não serão aceitos pedidos de inscrição submetidos após o horário e o prazo estipulados no presente Edital.
Os demais dispositivos do Edital ATAc 009/2020 não sofreram alterações. (2011.1.487.59.0).
COMUNICADO ATAc 019/2020 – RETIFICAÇÃO EDITAL
Tendo em vista o Ofício Circular SG/CLR/22/2020 de
08/04/2020, RETIFICAMOS o Edital ATAc 010/2020, referente
a abertura de inscrições ao concurso público de títulos e provas
para concessão do título de Livre Docente junto ao Departamento de Música FFCLRP USP, publicado no Diário Oficial do Estado
de São Paulo em 07/02/2020, Caderno Executivo, Seção I, página
212, que passa a incorporar as novas disposições.
Item 1 e seus parágrafos: vigorará com a seguinte redação:
1. - Os pedidos de inscrição deverão ser feitos, exclusivamente, por meio do link https://uspdigital.usp.br/gr/admissao,
no período acima indicado, devendo o candidato apresentar
requerimento dirigido ao Diretor da Faculdade de Filosofia,
Ciências e Letras de Ribeirão Preto, Prof. Dr. Pietro Ciancaglini,
contendo dados pessoais e área de conhecimento (especialidade) do Departamento a que concorre, acompanhado dos
seguintes documentos:
I – documentos de identificação (RG e CPF ou passaporte);
II – memorial circunstanciado, em português, no qual sejam
comprovados os trabalhos publicados, as atividades realizadas
pertinentes ao concurso e as demais informações que permitam
avaliação de seus méritos, em formato digital;
III – prova de que é portador do título de Doutor, outorgado
pela USP, por ela reconhecido ou de validade nacional;
IV – tese original ou texto que sistematize criticamente a
obra do candidato ou parte dela, em português, em formato
digital;
V – elementos comprobatórios do memorial referido no
inciso II, tais como maquetes, obras de arte ou outros materiais
que não puderem ser digitalizados deverão ser apresentados até
o último dia útil que antecede o início do concurso;
VI – prova de quitação com o serviço militar para candidatos do sexo masculino;
VII – título de eleitor;
VIII – certidão de quitação eleitoral ou certidão circunstanciada emitidas pela Justiça Eleitoral há menos de 30 dias do
início do período de inscrições.
§ 1º - No memorial previsto no inciso II, o candidato deverá
salientar o conjunto de suas atividades didáticas e contribuições
para o ensino.
§ 2º - Não serão admitidos como comprovação dos itens
constantes do memorial links de Dropbox ou Google Drive ou
qualquer outro remetendo a página passível de alteração pelo
próprio candidato.
§ 3º - Para fins do inciso III, não serão aceitas atas de defesa
sem informação sobre homologação quando a concessão do
título de Doutor depender dessa providência no âmbito da
Instituição de Ensino emissora, ficando o candidato desde já
ciente de que neste caso a ausência de comprovação sobre tal
homologação implicará o indeferimento de sua inscrição.
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§ 4º - Os docentes em exercício na USP serão dispensados
das exigências referidas nos incisos VI e VII, desde que as
tenham cumprido por ocasião de seu contrato inicial.
§ 5º - Os candidatos estrangeiros serão dispensados das
exigências dos incisos VI, VII e VIII, devendo comprovar que se
encontram em situação regular no Brasil.
§ 6º - No ato da inscrição, os candidatos portadores de
necessidades especiais deverão apresentar solicitação para que
se providenciem as condições necessárias para a realização
das provas.
§ 7º - Não serão aceitas inscrições pelo correio, e-mail
ou fax.
§ 8º - É de integral responsabilidade do candidato a realização do upload de cada um de seus documentos no campo específico indicado pelo sistema constante do link https://uspdigital.
usp.br/gr/admissao, ficando o candidato desde já ciente de que
a realização de upload de documentos em ordem diversa da ali
estabelecida implicará o indeferimento de sua inscrição.
§ 9º - É de integral responsabilidade do candidato a apresentação de seus documentos em sua inteireza (frente e verso)
e em arquivo legível, ficando o candidato desde já ciente de
que, se não sanar durante o prazo de inscrições eventual irregularidade de upload de documento incompleto ou ilegível, sua
inscrição será indeferida.
§ 10 - Não será admitida a apresentação extemporânea
de documentos pelo candidato, ainda que em grau de recurso.
§ 11 - A Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão
Preto não se responsabiliza por inscrições não recebidas em
decorrência de eventuais problemas técnicos ou falhas na transmissão de dados. Não serão aceitos pedidos de inscrição submetidos após o horário e o prazo estipulados no presente Edital.
Os demais dispositivos do Edital ATAc 010/2020 não sofreram alterações. (2011.1.120.59.9).

FACULDADE DE ODONTOLOGIA
Retificação da publicação do Edital FO 03/2020, referente
ao concurso público de títulos e provas para provimento de 01
(um) cargo de Professor Doutor junto ao Departamento de Prótese da Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo,
disciplina de Prótese Fixa, realizada no Diário Oficial do Estado
de São Paulo em 21 de fevereiro de 2020, Seção I, página 239.
Em vista dos enunciados aprovados pela Comissão de Legislação e Recursos do Conselho Universitário da Universidade de
São Paulo constantes da Circular SG/CLR/22 de 2020, onde se
lê “V. comprovante(s) de votação da última eleição, prova de
pagamento da respectiva multa ou a devida justificativa.” leia-se “V. certidão de quitação eleitoral ou certidão circunstanciada
emitidas pela Justiça Eleitoral há menos de 30 dias do início do
período de inscrições.” Inclui-se e dá nova redação no item 1 aos
parágrafos “§ 2º - Não serão admitidos como comprovação dos
itens constantes do memorial links de Dropbox ou Google Drive
ou qualquer outro remetendo a página passível de alteração
pelo próprio candidato. § 3º - Para fins do inciso II, não serão
aceitas atas de defesa sem informação sobre homologação
quando a concessão do título de Doutor depender dessa providência no âmbito da Instituição de Ensino emissora, ficando
o candidato desde já ciente de que neste caso a ausência de
comprovação sobre tal homologação implicará o indeferimento
de sua inscrição. § 4º - Os docentes em exercício na USP serão
dispensados das exigências referidas nos incisos III e IV, desde
que as tenham cumprido por ocasião de seu contrato inicial. §
5º - Os candidatos estrangeiros serão dispensados das exigências dos incisos III, IV e V, devendo comprovar que se encontram
em situação regular no Brasil. § 6º - O candidato estrangeiro
aprovado no concurso e indicado para o preenchimento do
cargo só poderá tomar posse se apresentar visto temporário ou
permanente que faculte o exercício de atividade remunerada
no Brasil. § 7º - No ato da inscrição, os candidatos portadores
de necessidades especiais deverão apresentar solicitação para
que se providenciem as condições necessárias para a realização
das provas. § 8º - É de integral responsabilidade do candidato a
realização do upload de cada um de seus documentos no campo
específico indicado pelo sistema constante do link https://uspdigital.usp.br/gr/admissao, ficando o candidato desde já ciente de
que a realização de upload de documentos em ordem diversa da
ali estabelecida implicará o indeferimento de sua inscrição. § 9º
- É de integral responsabilidade do candidato a apresentação de
seus documentos em sua inteireza (frente e verso) e em arquivo
legível, ficando o candidato desde já ciente de que, se não sanar
durante o prazo de inscrições eventual irregularidade de upload
de documento incompleto ou ilegível, sua inscrição será indeferida. § 10 - Não será admitida a apresentação extemporânea
de documentos pelo candidato, ainda que em grau de recurso.”
No item 7, inclua-se “VI – quando atingido o 60º (sexagésimo)
minuto de prova, a Comissão Julgadora deverá interromper o
candidato; VII – se a exposição do candidato encerrar-se aquém
do 40º minuto de prova, deverão os examinadores conferir nota
zero ao candidato na respectiva prova.”
Retificação da publicação do Edital FO 04/2020, referente
ao concurso público de títulos e provas para concessão do título
de Livre Docente junto aos Departamentos de Biomateriais e
Biologia Oral (ODB); Cirurgia, Prótese e Traumatologia Maxilofaciais (ODC); Dentística (ODD); Estomatologia (ODE); Ortodontia
e Odontopediatria (ODO); Prótese (ODP) e Odontologia Social
(ODS) da Faculdade de Odontologia da Universidade de São
Paulo, realizada no Diário Oficial do Estado de São Paulo em
21 de março de 2020, Seção I, página 152. Em vista dos enunciados aprovados pela Comissão de Legislação e Recursos do
Conselho Universitário da Universidade de São Paulo constantes
da Circular SG/CLR/22 de 2020, onde se lê “VIII. comprovante(s)
de votação da última eleição, prova de pagamento da respectiva multa ou a devida justificativa.” leia-se “VIII. certidão de
quitação eleitoral ou certidão circunstanciada emitidas pela
Justiça Eleitoral há menos de 30 dias do início do período de
inscrições.” Inclui-se e dá nova redação no item 1 aos parágrafos “§ 2º - Não serão admitidos como comprovação dos itens
constantes do memorial links de Dropbox ou Google Drive ou
qualquer outro remetendo a página passível de alteração pelo
próprio candidato. § 3º - Para fins do inciso II, não serão aceitas
atas de defesa sem informação sobre homologação quando a
concessão do título de Doutor depender dessa providência no
âmbito da Instituição de Ensino emissora, ficando o candidato
desde já ciente de que neste caso a ausência de comprovação
sobre tal homologação implicará o indeferimento de sua inscrição. § 4º - Os docentes em exercício na USP serão dispensados
das exigências referidas nos incisos III e IV, desde que as tenham
cumprido por ocasião de seu contrato inicial. § 5º - Os candidatos estrangeiros serão dispensados das exigências dos incisos
III, IV e V, devendo comprovar que se encontram em situação
regular no Brasil. § 6º - O candidato estrangeiro aprovado no
concurso e indicado para o preenchimento do cargo só poderá
tomar posse se apresentar visto temporário ou permanente que
faculte o exercício de atividade remunerada no Brasil. § 7º - No
ato da inscrição, os candidatos portadores de necessidades
especiais deverão apresentar solicitação para que se providenciem as condições necessárias para a realização das provas. §
8º - É de integral responsabilidade do candidato a realização do
upload de cada um de seus documentos no campo específico
indicado pelo sistema constante do link https://uspdigital.usp.
br/gr/admissao, ficando o candidato desde já ciente de que a
realização de upload de documentos em ordem diversa da ali
estabelecida implicará o indeferimento de sua inscrição. § 9º - É
de integral responsabilidade do candidato a apresentação de
seus documentos em sua inteireza (frente e verso) e em arquivo
legível, ficando o candidato desde já ciente de que, se não sanar
durante o prazo de inscrições eventual irregularidade de upload
de documento incompleto ou ilegível, sua inscrição será indeferida. § 10 - Não será admitida a apresentação extemporânea
de documentos pelo candidato, ainda que em grau de recurso.”

No item 8, inclua-se “VI – quando atingido o 60º (sexagésimo)
minuto de prova, a Comissão Julgadora deverá interromper o
candidato; VII – se a exposição do candidato encerrar-se aquém
do 40º minuto de prova, deverão os examinadores conferir nota
zero ao candidato na respectiva prova. VIII – as notas da prova
didática serão atribuídas após o término das provas de todos
os candidatos.”
Comunicado
Atendendo ao Decreto nº 64920, de 06 de abril de 2020,
que estende o prazo da quarentena de que trata o Decreto
nº 64.881, de 22 de março de 2020, torna-se sem efeito a
data de realização do concurso de títulos e provas visando ao
provimento de 02 (dois) cargos de Professor Doutor, referência
MS-3, em Regime de Dedicação Integral à Docência e à Pesquisa
(RDIDP), junto ao Departamento de Dentística da Faculdade de
Odontologia da Universidade de São Paulo, prevista nos Editais
FO 02/2020 e 04/2020.

INSTITUTO DE CIÊNCIAS MATEMÁTICAS E
DE COMPUTAÇÃO
Retificação do D.O.E de 05/03/2020, p. 259
No Edital ATAc/ICMC/USP nº 022-2020 de abertura de
inscrições ao concurso para provimento de 02 (dois) cargos de
Professor Doutor para o Departamento de Matemática Aplicada
e Estatística, no item 1 - inciso II, onde se lê: “II - prova de que
é portador do título de Doutor, outorgado pela USP, por ela
reconhecido ou de validade nacional.”...; leia-se: “II - prova de
que é portador do título de Doutor, outorgado pela USP, por ela
reconhecido ou de validade nacional. Não serão aceitas atas de
defesa sem informação sobre homologação quando a concessão
do título de Doutor depender dessa providência no âmbito da
Instituição de Ensino emissora, ficando o candidato desde já
ciente de que neste caso a ausência de comprovação sobre tal
homologação implicará o indeferimento de sua inscrição;”...
No item 1 - inciso V, onde se lê: “V - comprovante(s) de
votação da última eleição (1º e 2º turno, se for o caso), prova de
pagamento da respectiva multa ou a(s) devida(s) justificativa(s).
O comprovante de quitação eleitoral pode ser obtido em: http://
www.tse.jus.br/eleitor/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral.”...; leia-se: “V - certidão de quitação eleitoral ou certidão
circunstanciada emitidas pela Justiça Eleitoral há menos de 30
dias do início do período de inscrições.”...;
No item 1 - inclua-se os seguintes parágrafos:
Parágrafo 10 - É de integral responsabilidade do candidato a realização do upload de cada um de seus documentos
no campo específico indicado pelo sistema constante do link
https://uspdigital.usp.br/gr/admissao, ficando o candidato desde
já ciente de que a realização de upload de documentos em
ordem diversa da ali estabelecida implicará o indeferimento de
sua inscrição.
Parágrafo 11 - É de integral responsabilidade do candidato
a apresentação de seus documentos em sua inteireza (frente e
verso) e em arquivo legível, ficando o candidato desde já ciente
de que, se não sanar durante o prazo de inscrições eventual
irregularidade de upload de documento incompleto ou ilegível,
sua inscrição será indeferida.
Parágrafo 12 - Não será admitida a apresentação extemporânea de documentos pelo candidato, ainda que em grau
de recurso.

INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS
INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS
Retificação
Tendo em vista o Ofício Circular SG/CLR/22/2020, no Edital
ATAC nº 06/2020, publicado em 20/03/2020:
No item 1, inciso VIII, onde se lê “VIII – comprovante(s) de
votação da... § 5º - Não serão aceitas inscrições pelo correio,
e-mail ou fax.”, leia-se:
“VIII – certidão de quitação eleitoral ou certidão circunstanciada emitidas pela Justiça Eleitoral há menos de 30 dias do
início do período de inscrições.
§ 1º - No memorial previsto no inciso II, o candidato deverá
salientar o conjunto de suas atividades didáticas e contribuições
para o ensino.
§ 2º - Não serão admitidos como comprovação dos itens
constantes do memorial links de Dropbox ou Google Drive ou
qualquer outro remetendo a página passível de alteração pelo
próprio candidato.
§ 3º - Para fins do inciso III, não serão aceitas atas de defesa
sem informação sobre homologação quando a concessão do
título de Doutor depender dessa providência no âmbito da
Instituição de Ensino emissora, ficando o candidato desde já
ciente de que neste caso a ausência de comprovação sobre tal
homologação implicará o indeferimento de sua inscrição.
§ 4º - Os docentes em exercício na USP serão dispensados
das exigências referidas nos incisos VI e VII, desde que as
tenham cumprido por ocasião de seu contrato inicial.
§ 5º - Os candidatos estrangeiros serão dispensados das
exigências dos incisos VI, VII e VIII, devendo comprovar que se
encontram em situação regular no Brasil.
§ 6º - No ato da inscrição, os candidatos portadores de
necessidades especiais deverão apresentar solicitação para que
se providenciem as condições necessárias para a realização
das provas.
§ 7º - Não serão aceitas inscrições pelo correio, e-mail
ou fax.
§ 8º - É de integral responsabilidade do candidato a realização do upload de cada um de seus documentos no campo específico indicado pelo sistema constante do link https://uspdigital.
usp.br/gr/admissao, ficando o candidato desde já ciente de que
a realização de upload de documentos em ordem diversa da ali
estabelecida implicará o indeferimento de sua inscrição.
§ 9º - É de integral responsabilidade do candidato a apresentação de seus documentos em sua inteireza (frente e verso)
e em arquivo legível, ficando o candidato desde já ciente de
que, se não sanar durante o prazo de inscrições eventual irregularidade de upload de documento incompleto ou ilegível, sua
inscrição será indeferida.
§ 10 - Não será admitida a apresentação extemporânea de
documentos pelo candidato, ainda que em grau de recurso.”, e
não como constou.
No item 8, inciso II, onde se lê “II – o candidato, em sua
exposição, não poderá exceder a sessenta minutos;”, leia-se:
“II – o candidato, em sua exposição, não poderá exceder a
sessenta minutos, devendo ser promovida a sua interrupção pela
Comissão Julgadora quando atingido o 60º (sexagésimo) minuto
de prova;”, e não como constou.
INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS
Retificação
Tendo em vista o Ofício Circular SG/CLR/22/2020, no Edital
ATAC nº 07/2020, publicado em 20/03/2020:
No item 1, inciso VIII, onde se lê “VIII – comprovante(s) de
votação da... § 5º - Não serão aceitas inscrições pelo correio,
e-mail ou fax.”, leia-se:
“VIII – certidão de quitação eleitoral ou certidão circunstanciada emitidas pela Justiça Eleitoral há menos de 30 dias do
início do período de inscrições.
§ 1º - No memorial previsto no inciso II, o candidato deverá
salientar o conjunto de suas atividades didáticas e contribuições
para o ensino.
§ 2º - Não serão admitidos como comprovação dos itens
constantes do memorial links de Dropbox ou Google Drive ou
qualquer outro remetendo a página passível de alteração pelo
próprio candidato.
§ 3º - Para fins do inciso III, não serão aceitas atas de defesa
sem informação sobre homologação quando a concessão do
título de Doutor depender dessa providência no âmbito da
Instituição de Ensino emissora, ficando o candidato desde já
ciente de que neste caso a ausência de comprovação sobre tal
homologação implicará o indeferimento de sua inscrição.

sexta-feira, 10 de abril de 2020
§ 4º - Os docentes em exercício na USP serão dispensados
das exigências referidas nos incisos VI e VII, desde que as
tenham cumprido por ocasião de seu contrato inicial.
§ 5º - Os candidatos estrangeiros serão dispensados das
exigências dos incisos VI, VII e VIII, devendo comprovar que se
encontram em situação regular no Brasil.
§ 6º - No ato da inscrição, os candidatos portadores de
necessidades especiais deverão apresentar solicitação para que
se providenciem as condições necessárias para a realização
das provas.
§ 7º - Não serão aceitas inscrições pelo correio, e-mail
ou fax.
§ 8º - É de integral responsabilidade do candidato a realização do upload de cada um de seus documentos no campo específico indicado pelo sistema constante do link https://uspdigital.
usp.br/gr/admissao, ficando o candidato desde já ciente de que
a realização de upload de documentos em ordem diversa da ali
estabelecida implicará o indeferimento de sua inscrição.
§ 9º - É de integral responsabilidade do candidato a apresentação de seus documentos em sua inteireza (frente e verso)
e em arquivo legível, ficando o candidato desde já ciente de
que, se não sanar durante o prazo de inscrições eventual irregularidade de upload de documento incompleto ou ilegível, sua
inscrição será indeferida.
§ 10 - Não será admitida a apresentação extemporânea de
documentos pelo candidato, ainda que em grau de recurso.”, e
não como constou.
No item 8, inciso II, onde se lê “II – o candidato, em sua
exposição, não poderá exceder a sessenta minutos;”, leia-se:
“II – o candidato, em sua exposição, não poderá exceder a
sessenta minutos, devendo ser promovida a sua interrupção pela
Comissão Julgadora quando atingido o 60º (sexagésimo) minuto
de prova;”, e não como constou.

UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA
UNIDADES UNIVERSITÁRIAS
CAMPUS DE BAURU
Faculdade de Ciências
Retificação do Edital nº 01/2020 - STDARH/FC, publicado
no D.O. de 21-2-2020, retificado em 7-3-2020, área de conhecimento Ciências Biológicas e Ecologia, junto ao Departamento
de Ciências Biológicas da Faculdade de Ciências do Câmpus
de Bauru.
Onde se lê: “...7.3. O concurso público para provimento de
cargo de Professor Assistente constará de 02 (duas) fases, sendo
que o número de candidatos por vaga aprovados para a segunda
fase será de, no máximo, 06 (seis), devendo ser respeitada a
rigorosa ordem de classificação”.
Leia-se: “...7.3. O concurso público para provimento de
cargo de Professor Assistente constará de 02 (duas) fases, sendo
que o número de candidatos por vaga aprovados para a segunda
fase será de, no máximo, 06 (seis), quando o número de candidatos inscritos por vaga for superior a 12 (doze), devendo ser
respeitada a rigorosa ordem de classificação”.
(Processo 112/2020-FC/C.Bauru)
Retificação do Edital nº 02/2020 - STDARH/FC, publicado no
D.O. de 21-2-2020, área de conhecimento Sistemas de Computação, junto ao Departamento de Computação da Faculdade de
Ciências do Câmpus de Bauru.
Onde se lê: “...7.3. O concurso público para provimento de
cargo de Professor Assistente constará de 02 (duas) fases, sendo
que o número de candidatos por vaga aprovados para a segunda
fase será de, no máximo, 06 (seis), devendo ser respeitada a
rigorosa ordem de classificação”.
Leia-se: “...7.3. O concurso público para provimento de
cargo de Professor Assistente constará de 02 (duas) fases, sendo
que o número de candidatos por vaga aprovados para a segunda
fase será de, no máximo, 06 (seis), quando o número de candidatos inscritos por vaga for superior a 12 (doze), devendo ser
respeitada a rigorosa ordem de classificação”.
(Processo 111/2020-FC/C.Bauru)
Retificação do Edital nº 03/2020 - STDARH/FC, publicado no
D.O. de 21-2-2020, área de conhecimento Ciências Biológicas e
Morfologia, junto ao Departamento de Ciências Biológicas da
Faculdade de Ciências do Câmpus de Bauru.
Onde se lê: “...7.3. O concurso público para provimento de
cargo de Professor Assistente constará de 02 (duas) fases, sendo
que o número de candidatos por vaga aprovados para a segunda
fase será de, no máximo, 06 (seis), devendo ser respeitada a
rigorosa ordem de classificação”.
Leia-se: “...7.3. O concurso público para provimento de
cargo de Professor Assistente constará de 02 (duas) fases, sendo
que o número de candidatos por vaga aprovados para a segunda
fase será de, no máximo, 06 (seis), quando o número de candidatos inscritos por vaga for superior a 12 (doze), devendo ser
respeitada a rigorosa ordem de classificação”.
(Processo 113/2020-FC/C.Bauru)
Retificação do Edital nº 04/2020 - STDARH/FC, publicado no
D.O. de 21-2-2020, área de conhecimento Ciências Biológicas e
Genética Animal, junto ao Departamento de Ciências Biológicas
da Faculdade de Ciências do Câmpus de Bauru.
Onde se lê: “...7.3. O concurso público para provimento de
cargo de Professor Assistente constará de 02 (duas) fases, sendo
que o número de candidatos por vaga aprovados para a segunda
fase será de, no máximo, 06 (seis), devendo ser respeitada a
rigorosa ordem de classificação”.
Leia-se: “...7.3. O concurso público para provimento de
cargo de Professor Assistente constará de 02 (duas) fases, sendo
que o número de candidatos por vaga aprovados para a segunda
fase será de, no máximo, 06 (seis), quando o número de candidatos inscritos por vaga for superior a 12 (doze), devendo ser
respeitada a rigorosa ordem de classificação”.
(Processo 114/2020-FC/C.Bauru)

CAMPUS DE BOTUCATU
Faculdade de Medicina
Edital nº 153-2020-FM
- Resultado da Final da Prova de Títulos, Escrita e Didática
- Torna-se público o resultado final das provas de Títulos,
Escrita e Didática do concurso público para contratação de 01
(um) Professor Substituto, por prazo determinado, em caráter
emergencial, para atender excepcional interesse público, no ano
letivo de 2020, em 12 (doze) horas semanais de trabalho, sob
o regime da CLT e Legislação Complementar, no conjunto de
disciplinas: “Radiodiagnóstico (disciplina de apoio); Semiologia
Radiológica”, junto ao Departamento de Doenças Tropicais e
Diagnóstico po Imagem da Faculdade de Medicina do Campus
de Botucatu.
Candidato(s) Aprovado(s):
NOME - RG – NOTA PROVA TÍTULOS – NOTA PROVA ESCRITA – NOTA PROVA DIDÁTICA – NOTA FINAL
Joana Cruz Marangon Machado – 27.085.388-1 – 9,0 –
9,0 – 9,0 – 9,0
Proc. 3596/2019-FM

CAMPUS DE JABOTICABAL
Faculdade de Ciências Agrárias e
Veterinárias
DESPACHO DO DIRETOR TÉCNICO, de 09-4-2020
Prorrogando, por mais 2 anos, a contar de 14-4-2020, nos
termos do inc. III do art. 115 da CE, o prazo de validade do
Concurso Público para preenchimento, mediante contração, do
emprego público de Assistente Operacional II (Cozinheiro), realizado para esta Unidade Universitária – Edital 83/2017-FCAV.
Proc. 2332/17-FCAV.
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