quarta-feira, 31 de março de 2021
III - DAS PROVAS
3. O presente concurso constará das seguintes provas:
I. Prova de Títulos (Peso 1)
II. Prova de Arguição da tese ou do conjunto da produção
científica, artística ou humanística do candidato após o seu
doutoramento (Peso 1)
III. Prova Didática (Peso 1)
3.1. A Prova de Títulos consistirá na avaliação pela Comissão 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 acadêmicas; 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 candidato 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 Julgadora decidir se o tema
escolhido pelo candidato é pertinente ao programa.
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 disponível 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 disponibilizada 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 remota 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 inicialmente 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 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 habilitados à Livre-Docência.
4.3. Os membros da Comissão Julgadora emitirão o julgamento 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 resultado do Concurso que será submetido à aprovação da Congregação 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,
devendo todos os documentos pertinentes ao concurso serem
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, devidamente aprovado pela Congregação do Instituto de Biologia,
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, exclusivamente de nulidade, para a Câmara de Ensino, Pesquisa e
Extensão.
VI – DA LEGISLAÇÃO
6. O presente Concurso obedecerá às disposições contidas na Deliberação CONSU-A-60/2020 e Deliberação CONSU
A-013/2014, que estabelece o perfil de Professor Associado I
(MS-5.1) do Instituto de Biologia.
Anexo I - Programa das Disciplinas
BB110 - Bioquímica, BB123 - Bioquímica Básica I, BB281 Bioquímica de Proteínas, BB381 - Metabolismo, BB523 - Práticas
em Bioquímica e BB583 - Informática Aplicada ao Ensino de
Biologia
1. pH e sistemas tampão
2. Estrutura e função de proteínas
3. Metabolismo anaeróbico: glicogenólise e glicólise
4. Metabolismo aeróbico: glicólise e ciclo de Krebs
5. Transporte de elétrons e fosforilação oxidativa
6. Síntese de lipídeos
7. Beta-oxidação de lipídeos
8. Gliconeogênese
9. Corpos cetônicos
10. Ciclo da ureia
11. Regulação hormonal do metabolismo
12. Integração do metabolismo estado alimentado
13. Integração do metabolismo estado de jejum
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
INSTITUTO DE BIOLOGIA
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 Neuroanatomia,
na(s) disciplina(s) BS320 - Neurociências I e BS280 - Neurociências para a Fonoaudiologia, do Departamento de Biologia
Estrutural e Funcional, do Instituto de Biologia, 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
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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 universitários, 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 profissional, 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 documentação comprobatória.
1.6. - O Memorial poderá ser aditado, instruído ou completado 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 direcionadas 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 antecedência 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 Extensão 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 competência 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 Universidade 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)
II. - Prova de Arguição da tese ou do conjunto da produção
científica, artística ou humanística do candidato após o seu
doutoramento; (Peso 1)
III. - Prova Didática; (Peso 1)
3.1. A Prova de Títulos consistirá na avaliação pela Comissão 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 acadêmicas 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 candidato 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.
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 disponível 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 disponibilizada 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 remota 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 inicialmente 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 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 habilitados à Livre-Docência.
4.3. Os membros da Comissão Julgadora emitirão o julgamento 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 resultado do concurso que será submetido à aprovação da Congregação 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, devendo 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, devidamente aprovado pela Congregação do Instituto de Biologia,
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, exclusivamente de nulidade, à Câmara de Ensino, Pesquisa e Extensão.
VI – DA LEGISLAÇÃO
6. O presente concurso obedecerá às disposições contidas na Deliberação CONSU-A-60/2020 e Deliberação CONSU
A-013/2014, que estabelece o perfil de Professor Associado I
(MS5.1) do Instituto de Biologia.
Anexo I - Programa das Disciplinas
BS320 - Neurociências I e BS280 - Neurociências para a
Fonoaudiologia
1) Medula Espinal: anatomia macroscópica, estrutura e
considerações anatomoclínicas
2) Tronco Encefálico: Anatomia macroscópica, estrutura e
considerações anatomoclínicas
3) Cerebelo: anatomia macroscópica, estrutura e funções
4) Diencéfalo: anatomia macroscópica, estrutura e funções
5) Telencéfalo: anatomia macroscópica e anatomia funcional do córtex cerebral
6) Estrutura e funções dos núcleos da base
7) Nervos cranianos: generalidades, núcleos e alguns reflexos integrados no Tronco Encefálico
8) Meninges – Líquor e Vascularização do Sistema Nervoso
Central
9) Grandes vias aferentes e eferentes
10) Olho: anatomia macroscópica e via óptica
11) Orelha: anatomia macroscópica e via auditiva
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS
EDITAL
Calendário de Provas do Concurso de Provas e Títulos para
obtenção do Título de Livre Docente, na área de Neurocirurgia,
nas disciplinas RM752 – Ambulatório de Neurocirurgia Geral
I e MD754 – Atenção Clínico-Cirúrgica Integrada III do Departamento de Neurologia da Faculdade de Ciências Médicas, da
Universidade Estadual de Campinas. O Concurso de que trata
este Edital terá início às 8h30min do dia 15 de maio de 2021, de
acordo com a Deliberação CONSU-A-032/2020, de 04/08/2020,
que regulamenta a realização dos concursos de Livre-Docência
por meio de sistema de videoconferência ou outro meio eletrônico de participação à distância, em sessão pública durante o
período de suspensão das atividades presenciais em decorrência
da epidemia de Covid-19, com o seguinte calendário fixado para
realização das provas:
Dia: 19/05/2021 (quarta-feira)
8h30min – Abertura do Concurso Público, apresentação da
Comissão Julgadora e dos candidatos inscritos
08h45min – Prova Prática
10 horas – Sorteio do ponto para Prova Didática
10h15min – Prova de Títulos (somente a Comissão Julgadora)
Dia: 20/05/2021 (quinta-feira)
10 horas – Prova Didática (candidato1)
11 horas – Prova Didática (candidato2)
13 horas – Defesa de Tese – Arguição e em seguida apuração e divulgação dos resultados
LISTA DE PONTOS:
1. - Traumatismo Crânio Encefálico
2. - Traumatismo Raquimedular
3. - Hipertensão Intracraniana
4. - Hemorragia Subaracnóide
5. - Neoplasias encefálicas do adulto
6. - Neoplasias encefálicas da criança
7. - Hidrocefalias
8. - Epilepsia: tratamento cirúrgico
9. - Disrafismos espinhais
10. - Hérnia discal lombar
A Comissão Julgadora estará constituída pelos Professores
Doutores: Titulares: Alberto Cliquet Júnior, Maurício Etchebehere,
Hamilton Matushita, Hélio Rubens Machado, Guilherme Carvalhal Ribas. Suplentes: Laura Silveira Moriyama, Carlos Alberto
Mantovani Guerreiro, Roberto Sérgio Martins, Wellingson Silva
Paiva, José Carlos Esteves Veiga.
Ficam, pelo presente Edital, convocados os Membros da
Comissão Julgadora e o candidato inscrito Andrei Fernandes
Joaquim e Enrico Ghizoni.
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
INSTITUTO DE ARTES
EDITAL
Concurso de provas e títulos para obtenção do Título de
Livre Docente na área de Fundamentos Teóricos das Artes e
Criação Artística, nas disciplinas MU146 – Harmonia do Período
Barroco, MU246 – Harmonia do Classicismo ao Romantismo,
MU346 – Harmonia do Romantismo ao Século XX, MU446 –
Harmonia do Século XX, MU143 - Iniciação à Composição I,
MU243 – Iniciação à Composição II, MU171 – Composição I e
MU271 - Composição II do Departamento de Música do Instituto
de Artes da Universidade Estadual de Campinas. O Concurso de
que trata o presente Edital será realizado no dia 06 de maio
de 2021, a partir das 09h30min, com o uso de tecnologias de
informação/videoconferência (Deliberação CONSU-A-032/2020),
com o seguinte calendário fixado para a realização das provas:
Dia 06-05-2021 - quinta-feira
09:30 horas - Abertura dos trabalhos e Prova de Títulos;
10:30 horas - Prova Didática;
11:30 horas - Prova de Arguição da tese ou do conjunto da
produção científica, artística ou humanística;
14 horas - Divulgação do resultado e elaboração do parecer.
A Comissão Julgadora estará constituída dos seguintes Professores Titulares: Profª. Drª. Suzel Ana Reily (IA/UNICAMP), Prof.
Dr. Fernando Augusto de Almeida Hashimoto (IA/UNICAMP),
Prof. Dr. Silvio Ferraz Mello Filho (USP), Prof. Dr. Marcos Branda
Lacerda (USP), Profª. Drª. Carole Gubernikoff (UNIRIO). Professores Suplentes: Prof. Dr. Mauricy Matos Martin (IA/UNICAMP) e
Prof. Dr. Rogério Luiz Moraes Costa (USP). Ficam, pelo presente
edital, convocados os membros da Comissão Julgadora e a
candidata inscrita: Denise Hortência Lopes Garcia.
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UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA
UNIDADES UNIVERSITÁRIAS
CAMPUS DE ARARAQUARA
Faculdade de Ciências e Letras
Despachos do Diretor, de 30-03-2021.
O Diretor da Faculdade de Ciências e Letras do Câmpus de
Araraquara, de acordo com a deliberação “ad referendum” da
Congregação de 30-03-2021, decidiu ACOLHER provimento ao
recurso contra o indeferimento das inscrições dos candidatos:
Ana Carolina Bichofe, RG: 29.284.238-7
Pablo Emanuel Romero Almada, RG: 28.887.714-7
Ricardo Normanha Ribeiro de Almeida, RG: 30.087.458-3
O Diretor da Faculdade de Ciências e Letras do Câmpus de
Araraquara, de acordo com a deliberação “ad referendum” da
Congregação de 30-03-2021, manteve a decisão de indeferimento da inscrição do candidato João Mauro Gomes Vieira de
Carvalho, RG: 40.379.232-0, por não atender ao disposto no
item 4.1.4. do Edital 025_2021 FCL/CAr. (Processo 43/2021FCL/CAr.)
Despachos do Diretor, de 30-03-2021.
O Diretor da Faculdade de Ciências e Letras do Câmpus
de Araraquara, de acordo com a deliberação “ad referendum”
da Congregação de 30/03/2021, manteve a decisão de indeferimento do recurso, candidato: João Victor Moré Ramos, RG
43.333.328-5, por não atender critérios avaliativos constantes
no Edital nº 082/2020-FCL/CAr. (Processo 733/2020-FCL/CAr.)
EDITAL Nº 50/2021-FCL/CAr.
CONVOCAÇÃO
O Diretor Técnico Administrativo da Faculdade de Ciências e
Letras do Câmpus de Araraquara, CONVOCA os candidatos inscritos no concurso público de Provas e Títulos para contratação
de 01 (um) PROFESSOR SUBSTITUTO, por prazo determinado,
em caráter emergencial, para atender excepcional interesse
público, no período relativo ao ano letivo de 2021, em 12 horas
semanais de trabalho, sob o regime jurídico da CLT e legislação
complementar, nas áreas: Administração, Economia, Geografia,
Arquitetura e Urbanismo, Planejamento Urbano e Regional,
Engenharia Civil, Demografia, Ciência Política, e/ou Sociologia,
sub-áreas de conhecimento: Administração Pública, Economia
Regional e Urbana, Engenharia Urbana, Geografia Humana,
Geografia Regional, Fundamentos de Arquitetura e Urbanismo,
Fundamentos do Planejamento Urbano e Regional, Métodos e
Técnicas do Planejamento Urbano e Regional, Serviços Urbanos
e Regionais, Política Pública e População, Políticas Públicas, Estado e Governo, e/ou Sociologia Urbana e nas disciplinas: “Política
e Fundamentos do Planejamento do Território” e “Gestão Local
de Políticas Públicas”, junto ao Departamento de Administração
Pública da Faculdade de Ciências e Letras do Câmpus de Araraquara, objeto do Edital nº 001/2021-FCL/CAr, para provas a
serem realizadas de forma remota em reunião online, por meio
da plataforma Google Meet, cujos links serão disponibilizados
por e-mail no endereço eletrônico informado no formulário de
inscrição, conforme segue:
Dia 06/04/2021 – às 08h00 - reunião de instalação da
Comissão Examinadora, definição/organização do calendário e
do sorteio de ponto da prova Didática.
Os candidatos serão divididos em grupos para realização do
sorteio, considerando a ordem de inscrição.
Dia 07/04/2021 – às 08h00 – sorteio e realização da prova
Didática.
Dia 08/04/2021 – às 08h00 – realização da prova Didática.
O sorteio do tema, de acordo com uma lista elaborada
a partir do programa do concurso, será feito na presença de
todos os membros da Comissão Examinadora e na presença dos
candidatos, por videoconferência através do Google Meet, com
no mínimo 24 (vinte e quatro) horas de antecedência do início
previsto para a prova Didática.
A prova didática deverá ter duração mínima de 40 (quarenta) e máxima de 60 (sessenta) minutos e será realizada na
forma de 01 (uma) aula realizada por videoconferência através
do Google Meet.
O candidato que não cumprir o tempo mínimo de 40 (quarenta) minutos ou extrapolar o tempo máximo de 60 (sessenta)
minutos, marcado rigorosamente pela Comissão Examinadora,
terá sua pontuação reduzida na avaliação da prova Didática,
conforme segue:
TEMPO INFERIOR A 40 MINUTOS OU SUPERIOR A 60
MINUTOS
– até 05 minutos – 02 pontos;
– de 05 a 10 minutos – 04 pontos;
– acima de 10 minutos – 05 pontos;
O candidato deverá atentar às seguintes instruções:
– Acessar o link encaminhado para cada etapa no dia e
horário estipulado, munido de documento de identidade com
foto. Sua ausência importará na eliminação do concurso público.
– Não haverá segunda chamada para quaisquer das etapas,
seja qual for o motivo alegado, sendo o candidato responsável
pela conexão da internet no momento da prova.
– Durante a prova Didática o candidato deverá utilizar
equipamento com câmera, de modo a permitir a visualização de
sua imagem em tempo real.
– Para a realização da prova Didática, os recursos midiáticos
serão de responsabilidade de cada candidato.
– Caso o candidato tenha algum problema para acessar o
link encaminhado no dia e horário acima informados, deverá
entrar em contato com a STDARH-FCL/CAr pelos telefones: (16)
3334-6450 e (16) 3334-6455.
Nº inscrição – Nome do Candidato – R.G. n°
001 – Daiane Roncato Cardozo - 41.329.0578
002 - Filipe de Castro Quelhas - 205671860
003 - André Moura Blundi Filardi - 268788960
004 - Heber Silveira Rocha - 441325518
005 - Evandro Coggo Cristofoletti - 492199413
006 -Maria Eugenia Ugucione Biffi - 46335509X
007 - Renan Andreosi Salles de Oliveira - 30794069X
008 - Wilson Jose Figueiredo Alves Junior - 195779939
009 - Ana Paula de Oliveira Lepori - 242850728
010 - Vitor Bini Teodoro - 483306599
011- Rogerio Bezerra da Silva - 290400090
012 - Patricia Ramos Novaes - 124469172
013 - Juliana Chiaretti Novi - 27070218
(Processo 756/2020-FCL/CAr).

Faculdade de Ciências Farmacêuticas
CAMPUS DE ARARAQUARA
Faculdade de Ciências Farmacêuticas
Edital nº 31/2021-DTAd-FCF/CAr. – CONVOCAÇÃO
O Diretor Técnico Substituto da Divisão Técnica Administrativa da Faculdade de Ciências Farmacêuticas do Câmpus de
Araraquara – UNESP, CONVOCA o candidato abaixo relacionado,
habilitado em Concurso Público objeto do Edital nº 69/2020–
DTAd-FCF/CAr., para contratação em caráter emergencial, para
atender excepcional interesse público, de um Professor Substituto para o período relativo ao ano letivo de 2021, e pelo
prazo máximo de 10 (dez) meses, em 12 horas semanais de
trabalho, sob o regime da CLT e Legislação Complementar, para
anuência à convocação, junto à Seção Técnica de Desenvolvimento e Administração de Recursos Humanos desta Unidade.
Os seguintes documentos digitalizados devem ser enviados no
e-mail rh.fcf@unesp.br com o assunto: Contratação Professor
Substituto, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da
data da publicação deste Edital:
1 – Fotocópia da Cédula de Identidade;
2 – Fotocópia do Título de Eleitor e prova de estar em dia
com as obrigações eleitorais;

A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA garante a autenticidade deste
documento quando visualizado diretamente no portal
www.imprensaoficial.com.br
quarta-feira, 31 de março de 2021 às 00:10:22

