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FACULDADE DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS DE RIBEIRÃO PRETO
COMUNICADO ATAc 026/2020 – ENCERRAMENTO DE EDITAL
O Diretor da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto da Universidade de São
Paulo, usando de suas atribuições legais, e considerando:
- a declaração de pandemia da COVID-19 (Novo Coronavírus) pela OMS em 11 de março de 2020;
- as ações do Governo do Estadual, bem como as ações da Universidade de São Paulo diante da
necessidade de adoção de medidas, de caráter temporário e emergencial, de prevenção de contágio
pela COVID-19 (Novo Coronavírus);
- os entendimentos alcançados pelos estudos realizados pela Procuradoria Geral USP, à margem da
interpretação da Lei Complementar nº 173/2020, os quais foram compartilhados com as Unidades de
Ensino e Pesquisa desta Universidade;
- a impossibilidade de realizar as provas dos processos seletivos de forma não presencial, uma vez que
hoje não há base normativa na Universidade para esse fim;
- a impossibilidade de contratação de docente por prazo determinado dentro do prazo de vigência do
claro conforme constou em edital, seguida da impossibilidade de prorrogação desse prazo de vigência,
uma vez que a contratação tinha por objetivo atender as necessidades didáticas do
departamento/Unidade, em razão de afastamento de docente para usufruir de licença maternidade;
TORNA PÚBLICO a todos os interessados o encerramento do Edital ATAc 001/2020, de abertura de
processo seletivo simplificado em até três etapas (Doutores, Mestres ou Graduados sem pós Stricto
Sensu) para o processo seletivo para a contratação de 01 (um) docente por prazo determinado, como
Professor Contratado III (MS-3.1, para os contratados com título de Doutor), como Professor
Contratado II (MS-2, para os contratados com título de Mestre), ou como Professor Contratado I
(MS-1, para os contratados somente portadores de diploma de graduação), com jornada de 12
(doze) horas semanais de trabalho, junto ao Departamento de Química, Área de conhecimento
em Química, publicado no Diário Oficial do Estado em 15/01/2020, Poder Executivo, Seção I, págs.
147 e 148. (Processo 2020.1.119.59.0)

