
sábado, 22 de fevereiro de 2020 Diário Ofi cial Poder Executivo - Seção I São Paulo, 130 (38) – 347

5. REDUÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO – LEI 12.782/2007
5.1. A redução do valor da taxa de inscrição, correspondente 

a 50% (cinqüenta por cento), será concedida aos candidatos 
interessados que atendam, CUMULATIVAMENTE, os seguintes 
requisitos:

I - sejam estudantes, assim considerados os que se encon-
trem regularmente matriculados em curso superior, em nível de 
graduação ou pós-graduação.

II - percebam remuneração, mensal, inferior a 02 (dois) 
salários mínimos, ou estejam desempregados.

5.2. A concessão da redução ficará condicionada à apresen-
tação, pelo candidato, no ato da inscrição:

I - quanto à comprovação da condição de estudante, de um 
dos seguintes documentos:

a) certidão ou declaração, expedida por instituição de ensi-
no pública ou privada;

b) carteira de identidade estudantil ou documento similar 
(frente e verso), expedido por instituição de ensino pública ou 
privada, ou por entidade de representação discente;

II - quanto às circunstâncias previstas no inciso II do item 
5.1. deste Edital:

a) comprovante de renda, ou de declaração, por escrito, da 
condição de desempregado.

5.3. O candidato que tiver interesse na redução da taxa de 
inscrição, deverá se inscrever nos 02 (dois) primeiros dias do 
período de inscrição.

5.4. O candidato que tiver interesse na redução da taxa de 
inscrição, deverá acessar no período de 02/03/2020 às 23h59 do 
dia 03/03/2020, observado o horário de Brasília, no endereço 
eletrônico https://inscricoes.unesp.br (no campo INFORMAÇÕES 
COMPLEMENTARES, do formulário de inscrição), ler e aceitar o 
requerimento de redução de taxa e enviar até o dia 03/03/2020 
os comprovantes estabelecidos nos itens 5.1 e 5.2.

5.4.1. O candidato deverá atestar a veracidade das infor-
mações documentais no requerimento de redução de taxa. Em 
caso de declaração falsa, haverá sanções administrativas, civis 
e penais.

5.5. Somente serão aceitos os documentos dos quais cons-
tem todos os dados necessários à sua perfeita análise.

5.6. O deferimento ou indeferimento das solicitações 
de redução de taxa de inscrição será disponibilizado no dia 
10/03/2020, a partir das 10 horas e, no caso de indeferimento, 
o prazo para interposição de recurso será de 03 (três) dias 
contando a data de divulgação no endereço eletrônico https://
inscricoes.unesp.br.

5.7. Não será concedida a redução de taxa do valor da 
inscrição ao candidato que:

a) deixar de efetuar o pedido de redução de taxa pela 
Internet;

b) omitir informações e/ou torná-las inverídicas;
c) fraudar e/ou falsificar documento;
d) pleitear a redução, sem apresentar os documentos previs-

tos nos itens 5.1 e 5.2;
5.8. Declaração falsa sujeitará o candidato às sanções 

previstas em lei.
5.9. O candidato que não comprovar as condições constan-

tes nos itens 5.1 e 5.2, CUMULATIVAMENTE, não terá o pedido 
de redução de taxa da inscrição deferido e a inscrição só será 
validada mediante pagamento do valor total da respectiva 
inscrição.

6. DEFERIMENTO E INDEFERIMENTO DE INSCRIÇÕES
6.1. As inscrições que não se enquadrarem nas exigências 

estabelecidas no edital de abertura de inscrição serão indeferi-
das e publicadas no DOE.

6.2. O candidato poderá requerer reconsideração ao Diretor 
da Unidade Universitária ou ao Coordenador Executivo do 
Câmpus Experimental, no prazo de 05 dias úteis, contados da 
data da publicação do indeferimento, no endereço eletrônico 
https://inscricoes.unesp.br, que será analisada pela Congregação 
ou pelo Conselho Diretor, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, con-
tados a partir do primeiro dia útil subsequente ao prazo final do 
recurso, devendo o resultado da análise ser publicado no DOE.

7. PROVAS
7.1. A convocação para as provas será feita por meio de 

publicação no DOE, com, pelo menos, 05 (cinco) dias úteis de 
antecedência à data de realização da prova.

7.1.1. É de responsabilidade exclusiva do candidato o acom-
panhamento por meio de edital de a ser publicado no DOE, da 
data, horário e local para a realização das provas.

7.2. No dia da realização da prova escrita, o candidato 
deverá apresentar documento de identificação original com 
foto e cópia simples do Curriculum Lattes, com os documentos 
comprobatórios impressos, inclusive com o histórico escolar de 
graduação e de pós-graduação. A não apresentação eliminará o 
candidato do certame.

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.

7.3.1. Primeira fase: prova escrita de caráter eliminatório 
e classificatório.

7.3.2. Segunda fase: prova de títulos; prova didática; prova 
de análise e arguição do projeto de pesquisa, do plano de ati-
vidades 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.

7.4. Os candidatos empatados na última colocação da 
primeira fase estão habilitados a realizar as provas da segunda 
fase.

7.5. 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)

7.6. A realização das provas do concurso obedecerá à ordem 
de inscrição dos candidatos.

7.7. 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 
universitária e, quando houver, a prova prática, serão públicas e 
gravadas, sendo que o candidato inscrito concorda tacitamente 
e autoriza essas gravações.

7.8. Após o término de cada fase, o candidato poderá 
interpor recurso devidamente fundamentado, em até 2 (dois) 
dias úteis, em qualquer uma das provas do concurso ao Chefe 
do Departamento ou ao Coordenador do Conselho de Curso 
de Graduação (no caso de Unidades que não possuem Depar-
tamentos) responsável pelo concurso, no endereço eletrônico 
https://inscricoes.unesp.br e o resultado da análise divulgado no 
sistema de inscrição em até 2 (dois) dias úteis.

7.9. No caso de concursos realizados em duas fases não 
sequenciais, a lista final dos candidatos classificados para a 
segunda fase será divulgada no sistema de inscrição após o 
exame de todos os recursos.

7.9.1. Deferido o recurso pela banca examinadora, fica 
confirmada a participação do candidato na segunda fase. Caso 
contrário, o candidato será eliminado do concurso.

7.10. Se o número de candidatos inscritos for menor ou 
igual a 12 (doze), todos os candidatos presentes realizarão as 
duas fases do concurso, em sequência, de acordo com o crono-
grama estabelecido pela banca examinadora, sendo todas as 
notas divulgadas apenas ao final do concurso.

Rural; Economia Agroindustrial, Gestão Agroindustrial; Elemen-
tos de Economia e Administração (Edital 55/2019-STDARH-FCA-
-Abertura de Inscrições), conforme Edital 12/2020-STDARH-FCA-
-Resultado Final, publicado no D.O.E. de 14-2-2020, página 148, 
Executivo-Seção I. (Processo 1326/2019-FCA-CB)

 Faculdade de Medicina
 EDITAL Nº 76/2020 - STDARH/FM
Acham-se abertas, nos termos do Despacho nº 179/2019- 

RUNESP de 19/12/2019, publicado em 21/12/2019 e com base 
no Estatuto e Regimento Geral da Universidade Estadual Paulis-
ta “Júlio de Mesquita Filho”, bem como na Resolução UNESP nº 
11/2019, as inscrições no concurso público de Títulos e Provas 
para provimento de 01 (um) cargo de Professor Assistente, com 
titulação mínima de Doutor, em Regime de RTC sob o regime 
jurídico efetivo, na área de conhecimento Epidemiologia; Saúde 
Coletiva, junto ao Departamento de Saúde Pública da Faculdade 
de Medicina do Câmpus de Botucatu.

A inscrição implicará a completa ciência e a tácita aceita-
ção das normas e condições estabelecidas neste Edital, sobre 
as quais o candidato não poderá alegar qualquer espécie de 
desconhecimento.

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

4.626,85 mensais, em jornada de 24 horas semanais de trabalho.
OBS1: Para o candidato portador do título de Livre-Docente, 

o vencimento será na referência MS-5.1 = R$ 5.516,13 mensais.
OBS2: Atendidos os requisitos para a solicitação da mudan-

ça de regime de trabalho para o RDIDP, os vencimentos serão 
aqueles correspondentes ao mencionado no item 2.4 do pre-
sente edital.

2. INSCRIÇÕES
2.1. As inscrições serão recebidas no seguinte endereço 

eletrônico https://inscricoes.unesp.br/. O candidato deverá pre-
encher o formulário eletrônico, e realizar o pagamento por trans-
ferência bancária ou depósito identificado, da taxa de inscrição 
no valor de R$ 102,00, recolhida no Banco do Brasil, agência 
5556-5 – C/C 130185-3 – UNESP/Faculdade de Medicina/Conta 
Concursos no período de 02/03/2020 a 31/03/2020, 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.

2.4. Ao se inscrever no presente concurso público o can-
didato fica ciente e concorda que, no caso de nomeação no 
Regime de Turno Completo - RTC, a critério do Departamento 
e Congregação da Unidade ou Coordenadoria de Curso e 
Conselho Diretor, nos casos de Câmpus Experimental, poderá 
ser solicitado à administração central a mudança no regime 
de trabalho para Regime de Dedicação Integral à Docência e à 
Pesquisa – RDIDP, desde que atendidos os requisitos, a partir da 
entrega de seu primeiro relatório anual, sendo que ingressando 
no RDIDP, o vencimento corresponderá à referência MS-3.1 = 
R$ 10.515,42 mensais, para o portador de título de doutor e à 
referência MS-5.1 = R$ 12.536,48, para o portador do título de 
livre-docente.

3. CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO
3.1. Poderão inscrever-se graduados na área da saúde com 

doutorado em Saúde Pública ou Saúde Coletiva. A qualificação 
necessária à inscrição para o concurso público será demonstrada 
pela formação do candidato, em nível de graduação ou de pós-
-graduação.

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 
permanente, ou, se for o caso, visto temporário e, no prazo de 
30 (trinta) dias, entregar cópia simples do protocolo do pedido 
de transformação do visto temporário em permanente, sob pena 
de exoneração.

3.3. Os diplomas de graduação com validade nacional ou os 
obtidos no exterior serão aceitos para fins de inscrição.

3.4. Os diplomas de graduação obtidos no exterior deverão 
ser revalidados por universidades públicas, atendendo aos 
termos do artigo 48 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional (LDB) 9.394/1996.

3.5. Os títulos obtidos fora da UNESP serão admitidos para 
fins de inscrição no concurso, quando expedidos em cursos de 
pós-graduação, cujos programas foram recomendados pela 
CAPES e reconhecidos pelo MEC.

3.6. Os títulos obtidos no exterior serão considerados para 
fins de inscrição no concurso, devendo contudo, ser reconhecida 
sua equivalência aos títulos conferidos pela UNESP.

3.7. Os títulos de Mestre, de Doutor e de Livre-docente serão 
aceitos para inscrição obedecendo aos seguintes dispositivos:

I - os títulos de Mestre e de Doutor serão aceitos, quando 
obtidos em cursos de pós-graduação credenciados pelo Conse-
lho Nacional de Educação (CNE);

II - os títulos de Mestre e de Doutor obtidos no exterior 
serão aceitos, devendo ser reconhecidos e registrados por uni-
versidades que possuam cursos de pós-graduação credenciados 
pelo Conselho Nacional de Educação (CNE);

III - o título de Livre-docente obtido fora da Unesp será 
aceito, devendo ser reconhecida sua equivalência aos títulos 
conferidos pela Unesp.

3.8. O atendimento aos itens 3.3, 3.4 e 3.7 até o final do 
estágio probatório é condição para a continuidade do vínculo 
docente com a Unesp.

3.9. Para a realização da prova didática, o candidato deverá 
definir, no ato da inscrição, dois dos pontos publicados no edital, 
conforme item 8.3 dos Critérios de Avaliação.

4. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A INSCRIÇÃO
4.1. Formulário de inscrição devidamente preenchido (obti-

do no item 2.1), indicando nome completo, número da cédula 
de identidade, data de nascimento, filiação, naturalidade, estado 
civil, residência, profissão e endereço eletrônico, anexando fren-
te e verso os documentos abaixo:

4.1.1. Pelo menos um dos seguintes documentos de iden-
tificação com foto: cédula de identidade; carteira nacional de 
habilitação; cédula de identidade de estrangeiro com visto 
permanente ou temporário e na falta desta, o passaporte, no 
caso de candidato estrangeiro;

4.1.2. comprovante de graduação em curso superior;
4.1.3. comprovante do título de Doutor ou cópia da ata de 

defesa da tese, condicionada a apresentação do título homolo-
gado na ocasião da nomeação;

4.1.4. Curriculum Lattes; Candidatos estrangeiros podem 
se cadastrar no site https://wwws.cnpq.br/cvlattesweb/pkg_
cv_estr.inicio.

4.1.5. Projeto de pesquisa na linha de Saúde e Trabalho, 
plano de atividades para a graduação e para a pós-graduação e 
plano de ações de extensão universitária.

4.1.6. nos casos de transferência ou depósito bancário, o 
candidato deverá anexar o comprovante da operação bancária 
no sistema de inscrições no endereço eletrônico https://inscri-
coes.unesp.br.

4.2. declarar no formulário de inscrição que se compromete 
a apresentar Projeto de Pesquisa em consonância com o Plano 
Global de Atividades, relativo ao regime de Regime de Turno 
Completo - RTC, devidamente protocolado, no prazo máximo de 
30 (trinta) dias, a contar da data de sua apresentação, uma vez 
convocado para a nomeação.

4.3. declarar no formulário de inscrição que o candidato 
tem conhecimento da legislação em vigor na UNESP, em especial 
sobre regimes de trabalho docente (RTC).

4.4. Todos os documentos serão enviados através do sis-
tema de inscrições, no endereço eletrônico https://inscricoes.
unesp.br, anexos ao pedido de inscrição do candidato, no forma-
to PDF (Portable Document Format).

 EDITAL N° 040/2020-STDARH
INDEFERINDO, conforme Deliberação da Comissão Exa-

minadora de 21/02/2020, a inscrição dos candidatos abaixo 
relacionados, inscritos no Concurso Público para contratação 
de 01 Professor Substituto, por prazo determinado, em caráter 
emergencial, para atender excepcional interesse público, no ano 
letivo de 2020, em 12 horas semanais de trabalho, sob o regime 
jurídico da CLT e legislação complementar, na área “Arquitetura 
e Urbanismo”, subárea de conhecimento “Fundamentos da 
Arquitetura e Urbanismo” no Conjunto de disciplinas “Arquitetu-
ra; Arquitetura de Interiores; Arquitetura VIII: Projeto Executivo; 
Urbanismo II: Morfologia Urbana; Metodologia Científica”, junto 
ao Departamento de Arquitetura, Urbanismo e Paisagismo - Edi-
tal nº 008/2020-STDARH:

CANDIDATO(A) – RG – ITEM NÃO ATENDIDO – MOTIVO
BEATRIZ ARANTES – 34561721 – 4.1.1 e 4.1.7 – não enviou 

os documentos necessários para a inscrição.
O candidato poderão requerer no endereço eletrônico 

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

(Proc. 966/2019)
 Faculdade de Engenharia
 EDITAL nº 54/2020 - STDARH/FE - Resultado e Classificação
O Diretor da Divisão Técnica Administrativa da Faculdade 

de Engenharia do Câmpus de Bauru, TORNA PÚBLICO o resul-
tado e classificação do Concurso Público de Títulos e Provas 
para contratação de 1 (um) Professor Substituto, em jornada 
de 12 horas semanais de trabalho, junto ao Departamento de 
Engenharia de Produção, na disciplina/conjunto de disciplinas: 
“ADMINISTRAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO DA QUALIDADE, ÉTICA E 
CIDADANIA, CUSTOS, GESTÃO AMBIENTAL, ADMINISTRAÇÃO 
DE EMPRESAS”, objeto do Edital nº 217/2019-STDARH, realiza-
do no período de 19 a 21/02/2020, na seguinte conformidade:

CANDIDATO(S) APROVADO(S)
GESSICA MINA KIM JESUS – RG 479445096 - Média Final 

8,0 – Classificação 1º
Examinador – Títulos (peso 2) / Prova Didática (peso 1) / 

Prova Escrita (peso 1) /Média
Examinador 1: 8,0 / 8,0 / 8,0 / 8,0
Examinador 2: 8,0 / 8,0 / 8,0 / 8,0
Examinador 3: 8,0 / 8,0 / 8,0 / 8,0
CAMILA COLOMBO DE MORAES - RG 46760615-8 - Média 

Final 7,5 – Classificação 2º
Examinador – Títulos (peso 2) / Prova Didática (peso 1) / 

Prova Escrita (peso 1) /Média
Examinador 1: 7,0 / 7,4 / 8,5 / 7,5
Examinador 2: 7,0 / 7,4 / 8,5 / 7,5
Examinador 3: 7,0 / 7,4 / 8,5 / 7,5
CLAUDIA MARIA GOMES DE QUEVEDO – RG 224589076 - 

Média Final 7,3 – Classificação 3º
Examinador – Títulos (peso 2) / Prova Didática (peso 1) / 

Prova Escrita (peso 1) /Média
Examinador 1: 8,5 / 6,3 / 6,0 / 7,3
Examinador 2: 8,5 / 6,3 / 6,0 / 7,3
Examinador 3: 8,5 / 6,3 / 6,0 / 7,3
CANDIDATOS DESCLASSIFICADOS/AUSENTES: RG
- 3054106029
- 4662669
- 44222337-7
- 35389955
Caberá recurso à Congregação/Conselho Diretor, no prazo 

de 05 (cinco) dias úteis, devendo ser protocolado na Seção 
Técnica/Área de Comunicações.

(Proc. 0977/2019-FE/C.Bauru)
 MARIANA EDITAL nº 55/2020 - STDARH/FE - Resultado e 

Classificação
O Diretor da Divisão Técnica Administrativa da Faculdade de 

Engenharia do Câmpus de Bauru, TORNA PÚBLICO o resultado 
e classificação do Concurso Público de Títulos e Provas para 
contratação de 1 (um) Professor Substituto, em jornada de 12 
horas semanais de trabalho, junto ao Departamento de Enge-
nharia Civil e Ambiental, na disciplina/conjunto de disciplinas: 
"MECÂNICA DOS SOLOS" E "TOPOGRAFIA", objeto do Edital 
nº 221/2019-STDARH, realizado no período de 19 e 20/02/2020, 
na seguinte conformidade:

CANDIDATO(S) APROVADO(S)
MARIANA BASOLLI BORSATTO – RG 45741337-2 - Média 

Final 7,5 – Classificação 1º
Examinador – Títulos (peso 2) / Prova Didática (peso 1) / 

Prova Escrita (peso 1) /Média
Examinador 1: 7,0 / 8,5 / 7,0 / 7,4
Examinador 2: 7,0 / 9,0 / 7,0 / 7,5
Examinador 3: 7,0 / 9,0 / 7,0 / 7,5
Caberá recurso à Congregação/Conselho Diretor, no prazo 

de 05 (cinco) dias úteis, devendo ser protocolado na Seção 
Técnica/Área de Comunicações.

(Proc. 0967/2019-FE/C.Bauru)
 EDITAL nº 56/2020 - STDARH/FE - Resultado e Classificação
O Diretor da Divisão Técnica Administrativa da Faculdade de 

Engenharia do Câmpus de Bauru, TORNA PÚBLICO o resultado e 
classificação do Concurso Público de Títulos e Provas para con-
tratação de 1 (um) Professor Substituto, em jornada de 12 horas 
semanais de trabalho, junto ao Departamento de Engenharia 
Civil e Ambiental, na disciplina/conjunto de disciplinas: "RESIS-
TÊNCIA DOS MATERIAIS I" E "MECÂNICA E RESISTÊNCIA DOS 
MATERIAIS", objeto do Edital nº 226/2019-STDARH, realizado 
no período de 20 e 21/02/2020, na seguinte conformidade:

CANDIDATO(S) APROVADO(S)
EDUARDO ALEXANDRE RODRIGUES - 33.702.760-2 - Média 

Final 8,1– Classificação 1º
Examinador – Títulos (peso 2) / Prova Didática (peso 1) / 

Prova Escrita (peso 1) /Média
Examinador 1: 8,0 / 8,0 / 8,0 / 8,0
Examinador 2: 8,0 / 9,0 / 8,0 / 8,3
Examinador 3: 8,0 / 8,1 / 8,0 / 8,0
LARISSA GALANTE DIAS – RG 47.570.554-3 - Média Final 

7,2– Classificação 2º
Examinador 1: 7,2 / 8,0 / 6,5 / 7,2
Examinador 2: 7,2 / 7,7 / 6,5 / 7,2
Examinador 3: 7,2 / 8,0 / 6,5 / 7,2
JOSÉ AUGUSTO DE CARVALHO DIAS – RG 43.454.846-7 - 

Média Final 7,1– Classificação 3º
Examinador 1: 6,0 / 9,2 / 7,0 / 7,1
Examinador 2: 6,0 / 9,5 / 7,0 /7,1
Examinador 3: 6,0 / 9,2 / 7,0 /7,1
ADRIANA DOS REIS – RG 26.707.909-6 - Média Final 7,0 

– Classificação 4º
Examinador 1: 7,9 / 4,6 / 7,5 / 7,0
Examinador 2: 7,9 / 5,3 7,5 / 7,1
Examinador 3: 7,9 / 4,5 / 7,5 / 7,0
CANDIDATO(S) DESCLASSIFICADO(S) /AUSENTE(S): RG
601045173-6
42.569.174-3
36.285.873-1
41.003.960-3
Caberá recurso à Congregação/Conselho Diretor, no prazo 

de 05 (cinco) dias úteis, devendo ser protocolado na Seção 
Técnica/Área de Comunicações.

(Proc. 0972/2019-FE/C.Bauru)

 CAMPUS DE BOTUCATU
 Faculdade de Ciências Agronômicas
 Despacho D.DTA/FCA 16, de 21-2-2020.
HOMOLOGANDO ad referendum da Congregação o RESUL-

TADO FINAL do concurso público para contratação de 1 Professor 
Substituto no conjunto de disciplinas: Economia e Administração 

Profª Drª Patricia Veronica Moreira: 8,20 / 8,50 / 9,00 / 8,00
Caberá recurso à Congregação da Unidade Universitária, 

no prazo de 05 (cinco) dias úteis, devendo ser pro-tocolado na 
Seção Técnica de Comunicações.

(Processo nº 1.146/2019-FCL/CAr.)
 Instituto de Química
 DELIBERAÇÃO “AD REFERENDUM” DA CONGREGAÇÃO 

DE 21/02/2020
HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL
Homologando o resultado final do concurso público de pro-

vas e títulos para a contratação de 01 (um) Professor Substituto, 
por prazo determinado, em caráter emergencial, para atender 
excepcional interesse público, no período relativo ao 1º semestre 
letivo de 2020, em 12 horas semanais de trabalho, sob o regime 
jurídico da CLT e legislação complementar, na Área de Química 
Analítica e nas disciplinas/conjunto de disciplinas: Química Ana-
lítica Qualitativa; Análise Instrumental, Química Analítica I, junto 
ao Departamento de Química Analítica do Instituto de Química 
do Câmpus de Araraquara, conforme Edital n° 67/2019-IQ/CAr – 
Abertura de Inscrições e Edital nº 24/2020 – IQ/CAr - Resultado 
e Classificação Final.

(Proc. nº 663/2019 – IQ/CAr).
Araraquara, 21 de fevereiro de 2020.
Eduardo Maffud Cilli
Diretor

 CAMPUS DE BAURU
 Faculdade de Arquitetura, 
Artes e Comunicação
 EDITAL N° 036/2020-STDARH
INDEFERINDO, conforme Deliberação da Comissão Exa-

minadora de 21/02/2020, a inscrição dos candidatos abaixo 
relacionados, inscritos no Concurso Público para contratação 
de 01 Professor Substituto, por prazo determinado, em caráter 
emergencial, para atender excepcional interesse público, no pri-
meiro semestre letivo de 2020, em 12 horas semanais de traba-
lho, sob o regime jurídico da CLT e legislação complementar, na 
área “Design”, subárea de conhecimento “Design do Produto” 
na disciplina “Modelagem”, junto ao Departamento de Design - 
Edital nº 002/2020-STDARH:

CANDIDATO(A) – RG – ITEM NÃO ATENDIDO – MOTIVO
MAYARA RAMOS – 4534643 – 4.1.1 e 4.1.7 – não enviou 

os documentos necessários para a inscrição.
Os candidatos poderão requerer no endereço eletrônico 

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

(Proc. 937/2019)
 EDITAL N° 037/2020-STDARH
INDEFERINDO, conforme Deliberação da Comissão Exa-

minadora de 21/02/2020, a inscrição dos candidatos abaixo 
relacionados, inscritos no Concurso Público para contratação 
de 01 Professor Substituto, por prazo determinado, em caráter 
emergencial, para atender excepcional interesse público, no 
primeiro semestre letivo de 2020, em 12 horas semanais de tra-
balho, sob o regime jurídico da CLT e legislação complementar, 
na área “Design”, subárea de conhecimento “Design Gráfico” 
no Conjunto de disciplinas “Metodologia do Projeto II; Produção 
Gráfica II, Produção Gráfica IV”, junto ao Departamento de 
Design - Edital nº 004/2020-STDARH:

CANDIDATO(A) – RG – ITEM NÃO ATENDIDO – MOTIVO
MARIANA CRES RODRIGUEIRO – 475558820 – 4.1.1 e 

4.1.7 – não enviou os documentos necessários para a inscrição.,
ROSANA GONÇALES OLIVEIRA ROCHA – 197870569 – 

4.1.1 e 4.1.7 – não enviou os documentos necessários para a 
inscrição.

Os candidatos poderão requerer no endereço eletrônico 
rh.faac@unesp.br no prazo de 03 (três) dias úteis, contados 
da data da publicação deste Edital, reconsideração quanto ao 
indeferimento de sua inscrição, que será apreciada pela Con-
gregação da Unidade, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, 
contados a partir do prazo final de recurso.

(Proc. 936/2019)
 EDITAL N° 038/2020-STDARH
INDEFERINDO, conforme Deliberação da Comissão Exa-

minadora de 21/02/2020, a inscrição dos candidatos abaixo 
relacionados, inscritos no Concurso Público para contratação 
de 01 Professor Substituto, por prazo determinado, em caráter 
emergencial, para atender excepcional interesse público, no ano 
letivo de 2020, em 12 horas semanais de trabalho, sob o regime 
jurídico da CLT e legislação complementar, na área “Arquitetura 
e Urbanismo”, subárea de conhecimento “Fundamentos da 
Arquitetura e Urbanismo” no Conjunto de disciplinas “Labora-
tório de Arquitetura, Urbanismo e Paisagismo III: Equipamentos 
Coletivos de Pequena Complexidade; Urbanismo III: Desenho 
Urbano; Laboratório de Arquitetura, Urbanismo e Paisagismo V: 
Habitação de Interesse Social; Urbanismo V: Legislação Urbanís-
tica; História Do Urbanismo I: da Antiguidade ao Renascimento; 
Planejamento Urbano e Regional II; Urbanismor”, junto ao 
Departamento de Arquitetura, Urbanismo e Paisagismo - Edital 
nº 007/2020-STDARH:

CANDIDATO(A) – RG – ITEM NÃO ATENDIDO – MOTIVO
VICTOR CHIRILLO DE OLIVEIRA STOIAN – 410124898 – 

4.1.5 e 4.1.7 – não enviou o título de mestre ou cópia da ata da 
defesa da tese, o histórico do andamento da pós-graduação não 
indica data da defesa e nem título obtido.

BEATRIZ CERINO DOS SANTOS – 574030736 - 4.1.1 e 
4.1.7 – não enviou os documentos necessários para a inscrição.

O candidato poderão requerer no endereço eletrônico 
rh.faac@unesp.br no prazo de 03 (três) dias úteis, contados 
da data da publicação deste Edital, reconsideração quanto ao 
indeferimento de sua inscrição, que será apreciada pela Con-
gregação da Unidade, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, 
contados a partir do prazo final de recurso.

(Proc. 964/2019)
 EDITAL N° 039/2020-STDARH
INDEFERINDO, conforme Deliberação da Comissão Exa-

minadora de 21/02/2020, a inscrição dos candidatos abaixo 
relacionados, inscritos no Concurso Público para contratação 
de 01 Professor Substituto, por prazo determinado, em caráter 
emergencial, para atender excepcional interesse público, no ano 
letivo de 2020, em 12 horas semanais de trabalho, sob o regime 
jurídico da CLT e legislação complementar, na área “Arquitetura 
e Urbanismo”, subárea de conhecimento “Fundamentos da 
Arquitetura e Urbanismo” no Conjunto de disciplinas “Labo-
ratório de Arquitetura, Urbanismo e Paisagismo I: Percepção; 
Paisagismo I: Percepção da Paisagem; Paisagismo III: Espaços 
Livres Setoriais; Paisagismo V: Sistemas de Parques; Laboratório 
de Arquitetura Urbanismo e Paisagismo II: Composição e Forma; 
Paisagismo II: Composição de Espaços Livres; Laboratório de 
Arquitetura, Urbanismo e Paisagismo IV: Equipamentos Cole-
tivos de Média Complexidade; Paisagismo VI- Requalificação 
de Áreas Degradadas”, junto ao Departamento de Arquitetura, 
Urbanismo e Paisagismo - Edital nº 005/2020-STDARH:

CANDIDATO(A) – RG – ITEM NÃO ATENDIDO – MOTIVO
TAIS ALVINO DA SILVA – 2093966 – 4.1.4 – comprovante de 

estar quite com a justiça eleitoral.
LUCAS MARTINS DE OLIVEIRA – 12321340 - 4.1.1 e 4.1.7 – 

não enviou os documentos necessários para a inscrição.
TÁSSIA ROMANNE DUARTE DA SILVA PEREIRA – 415114123 

- 4.1.1 e 4.1.7 – não enviou os documentos necessários para a 
inscrição.

O candidato poderão requerer no endereço eletrônico 
rh.faac@unesp.br no prazo de 03 (três) dias úteis, contados 
da data da publicação deste Edital, reconsideração quanto ao 
indeferimento de sua inscrição, que será apreciada pela Con-
gregação da Unidade, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, 
contados a partir do prazo final de recurso.

(Proc. 965/2019)


		certificacao@imprensaoficial.com.br
	2020-02-22T02:44:00-0300
	São Paulo
	ICP-Brasil
	Assinatura digital de documento




