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do pela USP, por ela reconhecido ou de validade nacional”, uma 
vez que não foi comprovada a homologação do título. A inscri-
ção da candidata Denise D Auria Tardeli não foi aprovada por 
não atender as exigências do edital quanto à apresentação do 
"título de eleitor" e do “comprovante(s) de votação da última 
eleição para prova de pagamento da respectiva multa ou a 
devida justificativa”. A inscrição do candidato Nelson Alexandre 
Galiote Silva não foi aprovada por não atender às exigências do 
edital quanto ao caput do item 1 – “apresentar requerimento 
dirigido ao Diretor da Faculdade, contendo a área de conheci-
mento (especialidade) do edital a que concorre [realizou proce-
dimento de inscrição na página eletrônica relativa a outro edi-
tal], assim como quanto à apresentação do "título de eleitor" 
(documento não apresentado em sua inteireza) e quanto ao 
“Memorial circunstanciado e comprovação dos trabalhos publi-
cados, das atividades realizadas pertinentes ao certame e das 
demais informações que permitam avaliação de seus méritos, 
em formato digital” (comprovantes de memorial não foram 
apresentados em campo específico). A inscrição do candidato 
Ivan Sant Ana Rabelo não foi aprovada por não atender às exi-
gências do edital quanto à “prova de que é portador do título de 
Doutor outorgado pela USP, por ela reconhecido ou de validade 
nacional” (documento não apresentado em sua inteireza). A 
inscrição do candidato Marcelo Henrique Oliveira Henklain não 
foi aprovada por não atender às exigências do edital quanto ao 
“Memorial circunstanciado e comprovação dos trabalhos publi-
cados, das atividades realizadas pertinentes ao certame e das 
demais informações que permitam avaliação de seus méritos, 
em formato digital” (comprovantes de memorial não foram 
apresentados em campo específico). A inscrição da candidata 
Elisa Maria Barbosa de Amorim Ribeiro não foi aprovada por não 
atender às exigências do edital quanto à apresentação do "títu-
lo de eleitor" (documento não apresentado em sua inteireza). A 
inscrição da candidata Ligia Abreu Gomes Cruz não foi aprovada 
por não atender às exigências do edital quanto à “prova de que 
é portador do título de Doutor outorgado pela USP, por ela 
reconhecido ou de validade nacional” (documento não apresen-
tado em sua inteireza). A inscrição da candidata Mara de Souza 
Leal não foi aprovada por não atender às exigências do edital 
quanto ao “Memorial circunstanciado e comprovação dos traba-
lhos publicados, das atividades realizadas pertinentes ao certa-
me e das demais informações que permitam avaliação de seus 
méritos, em formato digital” (comprovantes de memorial não 
foram apresentados em campo específico). Na mesma sessão, a 
Congregação indicou a seguinte Comissão Julgadora para esse 
concurso: TITULARES: Profs. Drs. Eucia Beatriz Lopes Petean – 
Professora Associada do Departamento de Psicologia da Facul-
dade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto da Univer-
sidade de São Paulo; Sonia Regina Pasian – Professora Titular do 
Departamento de Psicologia da Faculdade de Filosofia, Ciências 
e Letras de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo; Fabio 
Scorsolini Comin – Professor Associado do Departamento de 
Enfermagem Psiquiátrica e Ciências Humanas da Escola de 
Enfermagem de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo; 
Marcelo Afonso Ribeiro – Professor Associado do Departamento 
de Psicologia Social e do Trabalho do Instituto de Psicologia da 
Universidade de São Paulo; Mariana Araújo Noce – Professora 
Doutora da Universidade de Ribeirão Preto. SUPLENTES: Profs. 
Drs. Luciana Carla dos Santos Elias – Professora Doutora do 
Departamento de Psicologia da Faculdade de Filosofia, Ciências 
e Letras de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo; Sylvia 
Domingos Barrera – Professora Doutora do Departamento de 
Psicologia da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribei-
rão Preto da Universidade de São Paulo; Ana Raquel Lucato 
Cianflone – Professora Doutora do Departamento de Psicologia 
da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto da 
Universidade de São Paulo; Valéria Barbieri – Professora Associa-
da aposentada do Departamento de Psicologia da Faculdade de 
Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto da Universidade de 
São Paulo; Marina Rezende Bazon – Professora Associada do 
Departamento de Psicologia da Faculdade de Filosofia, Ciências 
e Letras de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo; Marina 
Simões Flório Ferreira Bertagnoli – Professora Doutora do Depar-
tamento de Psicologia da Faculdade de Filosofia, Ciências e 
Letras de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo; Carla 
Guanaes Lorenzi – Professora Associada do Departamento de 
Psicologia da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribei-
rão Preto da Universidade de São Paulo; Rosemeire Aparecida 
Scopinho – Professora Titular do Departamento de Psicologia do 
Centro de Educação e Ciências Humanas da Universidade Fede-
ral de São Carlos; Luiz Ernesto de Almeida Troncon – Professor 
Titular do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de 
Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo; 
Manoela Ziebell de Oliveira – Professora Adjunta da Escola de 
Ciências da Saúde e da Vida da Pontifícia Universidade Católica 
do Rio Grande do Sul; Aleksandro Luiz de Andrade – Professor 
Associado II do Departamento de Psicologia do Centro de Ciên-
cias Humanas e Naturais da Universidade Federal do Espírito 
Santo; Maiana Farias Oliveira Nunes – Professora Adjunta do 
Departamento de Psicologia do Centro de Filosofia e Ciências 
Humanas da Universidade Federal de Santa Catarina; Marco 
Antônio Pereira Teixeira - Professor Titular do Departamento de 
Psicologia do Desenvolvimento e da Personalidade do Instituto 
de Psicologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul; 
Jorge Castellá Sarriera - Professor Associado aposentado do 
Departamento de Psicologia do Desenvolvimento e da Persona-
lidade do Instituto de Psicologia da Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul; William Barbosa Gomes - Professor Titular apo-
sentado do Departamento de Psicologia do Desenvolvimento e 
da Personalidade do Instituto de Psicologia da Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul; Edna Maria Marturano – Profes-
sora titular aposentada do Departamento de Neurologia, Psi-
quiatria e Psicologia Médica da Faculdade de Medicina de 
Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo; Luciana Mourão 
Cerqueira e Silva - Professora Titular do Programa de Pós-Gradu-
ação Stricto Sensu em Psicologia da Universidade Salgado de 
Oliveira, campus Niterói; Lilian Weber – Psicóloga autônoma; 
Denise Ruschel Bandeira – Professora Titular do Departamento 
de Psicologia do Desenvolvimento e da Personalidade do Institu-
to de Psicologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul; 
Mauro de Oliveira Magalhães – Professor Associado do Instituto 
de Psicologia da Universidade Federal da Bahia; Marilia Ferreira 
Dela Coleta – Professora Associada aposentada do Instituto de 
Psicologia da Universidade Federal de Uberlândia. 
(2019.1.1466.59.3)

 FACULDADE DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS DE RIBEI-
RÃO PRETO

COMUNICADO ATAc 002/2022
A Congregação da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras 

de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, em sua 88ª 
reunião extraordinária, realizada em 14/01/2022, aprovou os 
pedidos de inscrição dos candidatos Roberta Lucas Scatolim, 
Ednéia Silva Santos Rocha, Willian Eduardo Righini de Souza, 
Gabriela Bazan Pedrão, Luciana Corts Mendes, Carmem Lucia 
Batista, Fabio Sampaio Rosas, Laís Barbudo Carrasco, Felipe 
Augusto Arakaki, Aline Grasiele Cardoso de Brito, Marli Vitor 
da Silva, Joyce Karoline Pinto Oliveira Pontes, João Arlindo dos 
Santos Neto, Cintia Almeida da Silva Santos, Angela Halen Claro 
Franco e Marina Toledo Lourenção Rocha ao concurso público de 
títulos e provas para provimento de 01 (um) cargo(s) de Profes-
sor Doutor, referência MS-3, em Regime de Dedicação Integral 
à Docência e Pesquisa (RDIDP), claro/cargo nº 1236032, junto 
ao Departamento de Educação, Informação e Comunicação, na 
área de conhecimento Organização e Tratamento da Informação, 
conforme Edital ATAc 061/2019, de abertura de inscrições, publi-
cado no D.O.E. de 09/11/2019. A inscrição do candidato Antonio 
Artequilino da Silva Neto não foi aprovada por não atender as 
exigências do edital, quanto ao “Memorial circunstanciado e 
comprovação dos trabalhos publicados, das atividades realiza-

– Em outra área
Tipo(s):
Doutorado: 4 pontos.
Mestrado: 3 pontos.
Especialização: 2 pontos.
Licenciatura ou graduação: 1 ponto.
EXPERIÊNCIAS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR
– Relacionada a área/vinculada ao componente curricular
Tipo(s):
Experiência profissional como professor de ensino médio e/

ou ensino médio e técnico, com ministração de aulas (no mesmo 
componente curricular para Base Nacional Comum ou na área 
do componente curricular para a Parte Diversificada ou Educa-
ção Profissional Técnica de Nível Médio): 0,25 ponto para cada 
mês completo de trabalho, limitado a 24 pontos.

Experiência profissional como professor de ensino fun-
damental, com ministração de aulas na área do componente 
curricular: 0,25 ponto para cada mês completo de trabalho, 
limitado a 6 pontos.

Experiência profissional como professor voluntário, com 
ministração de aulas na área do componente curricular: 0,25 
ponto para cada mês completo de trabalho, limitado a 3 pontos.

Experiência profissional como professor de ensino superior, 
com ministração de aulas na área do componente curricular: 
0,125 ponto para cada mês completo de trabalho, limitado a 
15 pontos.

EXPERIÊNCIAS PROFISSIONAIS FORA DA ÁREA DA DOCÊN-
CIA

Tipo(s):
Experiência profissional na área do componente curricular 

fora da docência: 0,125 ponto para cada mês completo de 
trabalho, limitado a 12 pontos.

2) PROVA DE MÉTODOS PEDAGÓGICOS
CONTEÚDO – domínio, ordem de exposição (graduação 

e sequência), objetividade no tratamento do assunto (clareza, 
concisão, síntese), adequação ao tema (centro da aula), empre-
go correto de conceitos, relações: de 0 (zero) a 40 (quarenta) 
pontos.

PLANEJAMENTO – introdução do assunto, verbalização dos 
objetivos da aula, preparação da aula (apresentação do plano 
de aula, material didático selecionado pelo candidato e outros 
indícios concretos): de 0 (zero) a 20 (vinte) pontos.

PROCEDIMENTO DIDÁTICO – uso adequado de recursos 
didáticos disponíveis (por exemplo: audiovisual, material impres-
so, quadro negro etc.), adequação do conteúdo ao nível do 
tema proposto e ao nível dos alunos, interação aluno–professor 
(motivação, diálogos etc.), preocupação com o tempo, indicação 
dos instrumentos de avaliação: de 0 (zero) a 20 (vinte) pontos.

EXPRESSÃO – contato visual e apresentação pessoal do 
candidato, expressões faciais e corporais (incluindo gesticula-
ção), postura e movimentação no espaço da sala, emissão de 
voz (timbre de voz, ritmo, dicção): de 0 (zero) a 10 (dez) pontos.

LINGUAGEM E COMUNICAÇÃO – naturalidade, fluência 
verbal, correção gramatical, clareza, legibilidade da escrita, 
exemplificação: de 0 (zero) a 10 (dez) pontos.

ANEXO VII – DOCUMENTAÇÃO PARA ADMISSÃO
1. Currículo atualizado (simplificado).
2. Declaração de Situação Funcional (modelo fornecido 

pela Unidade).
3. Declaração de Acumulação de Cargo/Função, quando for 

o caso (modelo fornecido pela Unidade).
4. Declaração informando se possui ou não antecedentes 

criminais (modelo fornecido pela Unidade).
5. Declaração de Dependentes para fins de desconto do 

Imposto de Renda na Fonte (modelo fornecido pela Unidade).
6. Declaração de Opção – Contribuição Sindical (modelo 

fornecido pela Unidade).
7. Declaração de Bens (modelo fornecido pela Unidade).
8. Requerimento de Salário Família (modelo fornecido pela 

Unidade), e cópia da(s) Certidão(ões) de Nascimento.
9. Cópia da Carteira de Vacinação dos filhos, quando for 

o caso.
10. Cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social – 

CTPS, apenas das páginas onde constam a identificação (frente 
e verso) e do último registro.

11. Cópia da Cédula de Identidade – RG.
12. Cópia do Cadastro de Pessoa Física – CPF.
13. Cópia do PIS/PASEP.
14. Cópia do Título de Eleitor e do comprovante de votação 

do 1º e 2º turnos da última eleição, do 2º turno desde que 
tenha havido ou declaração informando que está em dia com 
as obrigações eleitorais.

15. Cópia do Certificado Militar ou comprovante de estar 
em dia com as obrigações militares, quando do sexo masculino.

16. Cópia da Certidão de Nascimento ou Casamento.
17. Cópia autenticada dos documentos que comprovem 

os requisitos constantes do Edital de Abertura de Inscrições 
(Diploma, ou na falta deste, o Certificado de Conclusão, regis-
tro no respectivo conselho, especializações, comprovante de 
experiência).

18. Cópia do comprovante do número da conta corrente do 
Banco do Brasil.

19. Quando se tratar de componente curricular destinado a 
estágio supervisionado oferecido na habilitação profissional de 
Técnico em Enfermagem:

19.1. Apresentar comprovante dentro da validade de vaci-
nação obrigatória contra difteria, tétano, hepatite, nos termos do 
que dispõe a Norma Regulamentadora 32 da Portaria 3214, de 
08/06/1978 do Mtb e suas atualizações.

19.2. Comprovar possuir registro ativo no conselho regional 
de enfermagem (COREN) compatível com a formação solicitada 
no requisito de titulação.

20. Quando se tratar do componente curricular Educação 
Física (Base Nacional Comum Curricular):

20.1. Apresentar comprovação de regular inscrição no Con-
selho Regional de Educação Física (CREF).

*

 UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

 UNIDADES UNIVERSITÁRIAS

 FACULDADE DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E 
LETRAS DE RIBEIRÃO PRETO
 COMUNICADO ATAc 001/2022
A Congregação da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras 

de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, em sua 88ª 
reunião extraordinária, realizada em 14/01/2022, aprovou os 
pedidos de inscrição dos candidatos Ana Maria Ricci Molina, 
Fernanda Aguillera, Vitor Hugo de Oliveira, Marilia Cammarosa-
no, Heidy Johanna Garrido Pinzón, Rafaela Roman de Faria ao 
concurso público de títulos e provas para provimento de 01 (um) 
cargo de Professor Doutor, referência MS-3, em Regime de Dedi-
cação Integral à Docência e Pesquisa (RDIDP), claro/cargo nº 
1236024, junto ao Departamento de Psicologia, na área de 
conhecimento em Orientação Profissional e de Carreira com 
ênfase em Estágios Profissionalizantes, nos termos do edital 
ATAc 063/2019 de abertura de inscrições, publicado no Diário 
Oficial do Estado de 12/11/2019. A inscrição da candidata Maria-
na Fortunata Donado foi cancelada, no sistema, por ação da 
interessada. A inscrição da candidata Juliana Aparecida de Oli-
veira Camilo não foi aprovada por não atender às exigências do 
edital quanto à apresentação do "título de eleitor" (documento 
não apresentado em sua inteireza). A inscrição do candidato 
Pedro Afonso Cortez não foi aprovada por não atender às exi-
gências do edital quanto à apresentação do "título de eleitor" 
(documento não apresentado em sua inteireza), bem como 
quanto à “prova de que é portador do título de Doutor outorga-

Pedagógica); Publicidade e Propaganda; Publicidade, Propagan-
da e Criação; Publicidade, Propaganda, Criação e Produção; Tec-
nologia em Criação e Produção Publicitária; Tecnologia em Ges-
tão de Marketing; Tecnologia em Gestão de Pequenas e Médias 
Empresas; Tecnologia em Gestão e Marketing de Pequenas e 
Médias Empresas; Tecnologia em Gestão Empresarial; Tecnolo-
gia em Gestão Empresarial – Comércio Exterior; Tecnologia em 
Gestão Empresarial – Ênfase em Marketing e Comércio Exterior; 
Tecnologia em Gestão Mercadológica; Tecnologia em Marketing; 
Tecnologia em Marketing de Varejo; Tecnologia em Marketing 
Gerencial; Tecnologia em Produção Publicitária; Tecnologia em 
Publicidade, Propaganda e Marketing;

ANEXO IV – MEMORIAL CIRCUNSTANCIADO
1) INFORMAÇÕES DO MEMORIAL CIRCUNSTANCIADO
I – DADOS GERAIS:
Nome
E–mail
II – FORMAÇÃO ACADÊMICA:
II.1 – RELACIONADA A ÁREA/VINCULADA AO COMPONEN-

TE CURRICULAR
– DOUTORADO
Doutor em
Nome da instituição de ensino
Data da obtenção do título
– MESTRADO
Mestre em
Nome da instituição de ensino
Data da obtenção do título
– ESPECIALIZAÇÃO
Especialista em
Nome da instituição de ensino
Data da obtenção do título
– LICENCIATURA OU GRADUAÇÃO
Licenciado ou Graduado em
Nome da instituição de ensino
Data da obtenção do título
II.2 – EM OUTRA ÁREA
– DOUTORADO
Doutor em
Nome da instituição de ensino
Data da obtenção do título
– MESTRADO
Mestre em
Nome da instituição de ensino
Data da obtenção do título
– ESPECIALIZAÇÃO
Especialista em
Nome da instituição de ensino
Data da obtenção do título
– LICENCIATURA OU GRADUAÇÃO
Licenciado ou Graduado em
Nome da instituição de ensino
Data da obtenção do título
III – EXPERIÊNCIAS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR 

(RELACIONADA A ÁREA/VINCULADA AO COMPONENTE CUR-
RICULAR):

Obs.: Listar as experiências, relacionando–as da atual ou 
mais recente para as mais antigas.

– PROFESSOR DE ENSINO MÉDIO E/OU ENSINO MÉDIO E 
TÉCNICO, com ministração de aulas (no mesmo componente 
curricular para base nacional Comum ou na área do componente 
curricular para a Parte Diversificada ou Educação Profissional 
Técnica de Nível Médio)

Período trabalhado
Nome da Instituição de Ensino/Estabelecimento/Órgão 

Público
– PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL, com ministração 

de aulas na área do componente curricular
Período trabalhado
Nome da Instituição de Ensino/Estabelecimento/Órgão 

Público
– PROFESSOR VOLUNTÁRIO, com ministração de aulas na 

área do componente curricular
Período trabalhado
Nome da Instituição de Ensino/Estabelecimento/Órgão 

Público
– PROFESSOR DE ENSINO SUPERIOR, com ministração de 

aulas na área do componente curricular
Período trabalhado
Nome da Instituição de Ensino/Estabelecimento/Órgão 

Público
IV – EXPERIÊNCIAS PROFISSIONAIS FORA DA ÁREA DA 

DOCÊNCIA (NA ÁREA DO COMPONENTE CURRICULAR)
Período trabalhado
Nome da Instituição de Ensino/Estabelecimento/Órgão 

Público
Nome da função/cargo/emprego
2) DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA
As seguintes documentações comprobatórias deverão ser 

anexadas ao Memorial Circunstanciado por cópia:
– Para FORMAÇÃO ACADÊMICA: Diploma; Certificado de 

Conclusão; Declaração; Atestado de Conclusão de Curso
– Para EXPERIÊNCIAS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR: 

Declaração (em papel timbrado) assinada pelo responsável 
legal, contendo identificação da empresa ou instituição, função/
cargo/emprego, tempo de serviço e componente curricular/disci-
plina ministrada e/ou área de atuação; CTPS (cópia da página do 
contrato de trabalho, bem como de outras páginas. que permi-
tam identificar a empresa ou instituição, função/cargo/emprego, 
tempo de serviço e componente curricular/disciplina ministrada 
e/ou área de atuação)

– Para EXPERIÊNCIAS PROFISSIONAIS FORA DA ÁREA DA 
DOCÊNCIA: Declaração (em papel timbrado) assinada pelo res-
ponsável legal, contendo identificação da empresa ou institui-
ção, função/cargo/emprego, tempo de serviço e área de atuação; 
CTPS (cópia da página do contrato de trabalho, bem como de 
outras páginas. que permitam identificar a empresa ou institui-
ção, função/cargo/emprego, tempo de serviço e área de atuação)

Nos casos em que o candidato desejar comprovar experi-
ência profissional que tenha exercido como autônomo, deverá 
apresentar declaração ou atestado assinado por ele, informando 
o período e a espécie do serviço realizado, acompanhado de pelo 
menos um dos seguintes documentos comprobatórios: recibos 
ou comprovantes de prestação de serviços, comprovantes de 
pagamento da Previdência Social, comprovantes de pagamento 
de ISS ou Recibos de Pagamento a Autônomo (RPA).

ANEXO V – MODELO DE REQUERIMENTO (CANDIDATO 
COM DEFICIÊNCIA)

Eu, _______________________________, portador da 
Célula de Identidade RG nº ___________________ e inscrito 
no CPF sob nº ___________________, venho, à presença do 
Diretor da Unidade de Ensino, requerer a aplicação da Prova 
de Métodos Pedagógicos do Processo Seletivo Simplificado de 
Docentes nº 139/07/2022 na forma ou condição especial abaixo 
descrita.

Descrição de ajudas técnicas ou condições especiais:
___________________________________________
Nestes termos,
Pede deferimento.
Em ____/____/______
____________________________________________
Assinatura do candidato
ANEXO VI – CRITÉRIOS E PONTUAÇÕES (EXAME DE MEMO-

RIAL CIRCUNSTANCIADO)
1) EXAME DE MEMORIAL CIRCUNSTANCIADO
FORMAÇÃO ACADÊMICA
– Relacionada a área/vinculada ao componente curricular
Tipo(s):
Doutorado: 12 pontos.
Mestrado: 8 pontos.
Especialização: 5 pontos.
Licenciatura ou graduação: 5 pontos.

5.1. A divulgação dos editais do Processo Seletivo Simplifi-
cado em outros meios não especificados neste Edital não terá 
caráter oficial, sendo meramente informativa.

6. As Deliberações CEETEPS 41/2018 e 68/2021 encontram–
se no site do CEETEPS.

ANEXO I – CRONOGRAMA
A. Período de recebimento de inscrições, entrega da foto 

nítida e entrega do Memorial Circunstanciado: 24/01/2022 à 
07/02/2022

B. Período provável para publicação da Portaria do Diretor 
de Escola Técnica designando a(s) Comissão(ões) do Processo 
Seletivo Simplificado: 09/02/2022 à 18/02/2022

C. Período provável para publicação das inscrições deferi-
das/indeferidas e resultado do Exame de Memorial Circunstan-
ciado (e convocação para a Prova de Métodos Pedagógicos, se 
houver): 11/02/2022 à 04/03/2022

D. Período provável para publicação dos atos relativos a 
aferição da veracidade da autodeclaração e convocação para 
a Prova de Métodos Pedagógicos (se houver): 15/02/2022 à 
08/03/2022

E. Período provável para publicação dos atos relativos ao 
resultado da Prova de Métodos Pedagógicos e classificação final: 
16/02/2022 à 09/03/2022

F. Período provável para publicação do despacho do Diretor 
de Escola Técnica homologando o Processo Seletivo Simplifica-
do: 18/02/2022 à 11/03/2022

G. Os prazos e procedimentos para interposição de recursos 
encontram–se dispostos no Capítulo XIII do presente Edital.

ANEXO II – ATRIBUIÇÕES DA FUNÇÃO DE PROFESSOR DE 
ENSINO MÉDIO E TÉCNICO

1. Atender às orientações dos responsáveis pela Direção, 
pelos Serviços Administrativos, Acadêmicos e pela Coordenação 
de Curso, nos assuntos referentes à análise, planejamento, 
programação, avaliação, recuperação e outros de interesse do 
ensino.

2. Colaborar com as atividades de articulação da Etec com 
as famílias e a comunidade.

3. Colaborar nos assuntos referentes à conduta e ao apro-
veitamento dos alunos.

4. Comparecer às solenidades e reuniões de finalidade 
pedagógica ou administrativa, dos órgãos coletivos e das insti-
tuições auxiliares de que fizer parte.

5. Cumprir os dias letivos e as horas–aula estabelecidas 
pela legislação e pela escola.

6. Elaborar e cumprir o plano de trabalho docente, segundo 
o projeto político pedagógico da Etec, o Plano de Curso e as 
orientações do CEETEPS.

7. Estabelecer com alunos, colegas e servidores um clima 
favorável à ação educativa e em harmonia com as diretrizes 
gerais fixadas pela Etec.

8. Estabelecer estratégias de recuperação para alunos de 
menor rendimento e dar ciência dela aos mesmos.

9. Informar os alunos, no início do período letivo, do plano 
de trabalho docente.

10. Manter em dia os assentamentos escolares e observar 
os prazos fixados para encaminhamento dos resultados parciais 
e finais.

11. Participar dos períodos dedicados ao planejamento, à 
avaliação e ao desenvolvimento profissional.

12. Preparar as aulas e material didático de apoio, bem 
como as atividades de recuperação.

13. Zelar e conservar os materiais, as instalações e os equi-
pamentos de trabalho que estão sob sua guarda ou utilização.

14. Zelar pela aprendizagem dos alunos.
ANEXO III – REQUISITOS DA FUNÇÃO E DE TITULAÇÃO
1) REQUISITOS DA FUNÇÃO DE PROFESSOR DE ENSINO 

MÉDIO E TÉCNICO
COMPONENTE CURRICULAR DA BASE NACIONAL COMUM 

E PARTE DIVERSIFICADA DO ENSINO MÉDIO:
– Para ser enquadrado na titulação “licenciado”:
Portador de:
Licenciatura ou equivalente (acompanhado do diploma de 

curso de bacharelado ou de tecnologia de nível superior que 
permitiu a formação docente), desde que previsto no requisito.

COMPONENTE CURRICULAR DA FORMAÇÃO PROFISSIO-
NAL DO ENSINO MÉDIO E/OU EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 
TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO:

– Para ser enquadrado na titulação “licenciado”:
Portador de:
Licenciatura, de acordo com o relacionado no requisito;
Licenciatura em cursos superiores de formação de professo-

res de disciplinas especializadas no ensino de 2º grau, na forma 
prevista pela Portaria Ministerial BSB nº 432 de 19, publicada a 
20/07/1971, Esquemas I e II.

Esquema I: acompanhado do diploma do curso de bacha-
relado ou de tecnologia de nível superior, de acordo com o 
relacionado na titulação graduado, em componente curricular 
em que vier a se inscrever.

Esquema II: acompanhado do diploma de técnico de nível 
médio no curso/área do componente curricular, relacionado na 
titulação licenciado, em componente curricular em que vier a 
se inscrever.

Licenciatura equivalente, obtida em cursos regulares de pro-
gramas especiais, nos termos previstos pelo Conselho Nacional 
de Educação, na Resolução CNE/CEB nº 2 de 26, publicada no 
DOU de 27/06/1997, ou na Deliberação CEE nº 10/99, publicada 
no DOE de 08/01/2000 ou, ainda, na Resolução CNE/CP nº 2, de 
01, publicada no DOU de 02/07/2015 (acompanhado do diploma 
do curso de bacharelado ou de tecnologia de nível superior, de 
acordo com o relacionado na titulação graduado, em componen-
te curricular em que vier a se inscrever).

– Para ser enquadrado na titulação “graduado”:
Portador de:
Graduação superior de bacharelado ou de tecnologia de 

nível superior desde que previsto no requisito, em componente 
curricular em que se inscrever.

2) REQUISITOS DE TITULAÇÃO
Para ministração de aulas no componente curri-

cular 2437 – Técnicas de Informação e Comunicação 
Mercadológica(Marketing Integrado ao Ensino Médio (ETIM)):

Administração; Administração – Ênfase em Análise de 
Sistemas; Administração – Habilitação em Administração de 
Empresas; Administração – Habilitação em Administração Geral; 
Administração – Habilitação em Administração Geral e de 
Empresas; Administração – Habilitação em Comércio Exterior; 
Administração – Habilitação em Finanças e Controladoria; Admi-
nistração – Habilitação em Gestão de Negócios; Administração 
– Habilitação em Gestão de Pequena e Média Empresa; Adminis-
tração – Habilitação em Gestão Empresarial e Estratégica; Admi-
nistração de Empresas; Comunicação Social com Habilitação em 
Cinema; Comunicação Social com Habilitação em Comunicação 
Visual; Comunicação Social com Habilitação em Design Digital; 
Comunicação Social com Habilitação em Editoração; Comu-
nicação Social com Habilitação em Jornalismo; Comunicação 
Social com Habilitação em Marketing; Comunicação Social com 
Habilitação em Midialogia; Comunicação Social com Habilitação 
em Produção Editorial; Comunicação Social com Habilitação em 
Propaganda e Marketing; Comunicação Social com Habilitação 
em Publicidade; Comunicação Social com Habilitação em Publi-
cidade e Propaganda; Comunicação Social com Habilitação em 
Publicidade e Propaganda (Ênfase em Marketing); Comunicação 
Social com Habilitação em Publicidade e Propaganda e Mídias 
Digitais; Comunicação Social com Habilitação em Radialismo; 
Comunicação Social com Habilitação em Radialismo (Rádio e 
TV); Comunicação Social com Habilitação em Rádio e Televisão; 
Comunicação Social com Habilitação em Relações Públicas; 
Marketing; Propaganda e Marketing; Propaganda, Publicidade e 
Criação – Habilitação em Marketing em Propaganda e Publicida-
de; Propaganda, Publicidade e Criação – Habilitação em Propa-
ganda; Publicidade; Publicidade ("EII" – Técnico com Formação 

A Companhia de Processamento de Dados do Estado de Sao Paulo - Prodesp
garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no
portal www.imprensaoficial.com.br

terça-feira, 18 de janeiro de 2022 às 05:04:53

ATAc
Retângulo



terça-feira, 18 de janeiro de 2022 Diário Ofi cial Poder Executivo - Seção I São Paulo, 132 (11) – 179

 SECRETARIA GERAL
 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
FACULDADE DE ENGENHARIA MECÂNICA
EDITAL
Fica prorrogado por mais 30 (trinta) dias corridos a partir de 

19/01/2022, o prazo para recebimento de inscrições do concurso 
de provas e títulos para obtenção do Título de Livre Docente, na 
área de Materiais e Processos de Fabricação, disciplina EM535 
- Usinagem dos Materiais, do Departamento de Engenharia de 
Manufatura e Materiais da Faculdade de Engenharia Mecânica 
da Universidade Estadual de Campinas, objeto do Edital publi-
cado no D.O.E. de 18/12/2021, Poder Executivo, Seção I, página 
264. (Processo 03-P-38345/2021).

 UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA

 UNIDADES UNIVERSITÁRIAS

 CAMPUS DE BOTUCATU
 Instituto de Biociências
 UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA “JÚLIO DE MESQUITA 

FILHO” – UNESP
INSTITUTO DE BIOCIÊNCIAS - CÂMPUS DE BOTUCATU
EDITAL Nº 24/2022-STDARH-IBB
RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES
(CONCURSO PÚBLICO Nº 100/2021)
O Diretor da Divisão Técnica Administrativa da Universidade 

Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” – UNESP - Instituto 
de Biociências - Câmpus de Botucatu, no uso de suas atribuições 
legais, RETIFICA o conteúdo programático do Anexo II, conforme 
segue:

Onde-se lê:
Resolução CNE/CP nº 2, de 1º de julho de 2015 (dispo-

nível em http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_doc
man&view=download&alias=136731-rcp002-15- 1&category_
slug=dezembro-2019-pdf&Itemid=30192).

Leia-se:
Resolução CNE/CP n º 2, de 20 de dezembro de 2019. Dis-

ponível em: http://portal.mec.gov.br/docman/dezembro-2019-
-pdf/135951-rcp002-19/file

E, para que chegue ao conhecimento de todos, é expedido 
o presente Edital.

Botucatu, 17 de janeiro de 2022.
Instituto de Biociências - Câmpus de Botucatu
 CÂMPUS DE BOTUCATU
INSTITUTO DE BIOCIÊNCIAS
EDITAL 01/2022 – STG/IBB
Retificação do Edital nº 01/2022-STG/IBB
Onde se lê:...
1.1 - Os Cursos, número de vagas e requisitos exigidos são 

os estabelecidos na tabela que segue:
Curso - Modalidade - Período - Total de Vagas - Requisitos:
O Candidato deverá OBRIGATORIAMENTE ser procedente 

de um dos seguintes Cursos de Graduação indicados.
Ciências Biológicas - Licenciatura - Noturno - Ser proceden-

te de curso de Graduação em: Ciências Biológicas - Bacharelado 
ou Licenciatura,

Ciências Biomédicas, Ecologia, Engenharia Agronômica, 
Engenharia Florestal, Farmácia e Bioquímica, Nutrição, Medicina, 
Medicina Veterinária, Odontologia, Zootecnia e Engenharia de 
Bioprocessos e Biotecnologia

Física Médica - Bacharelado - Integral - Ser procedente 
de curso de Graduação em: Licenciatura ou Bacharelado em 
Física, Bacharelado em Física Biológica ou Bacharelado em 
Física Médica.

Leia-se:...
1.2 - Os Cursos, número de vagas e requisitos exigidos são 

os estabelecidos na tabela que segue:
Curso - Modalidade - Período - Total de Vagas - Requisitos:
O Candidato deverá OBRIGATORIAMENTE ser procedente 

de um dos seguintes Cursos de Graduação indicados.
Ciências Biológicas - Licenciatura - Noturno - 14 - Ser 

procedente de curso de Graduação em: Ciências Biológicas - 
Bacharelado ou Licenciatura,

Ciências Biomédicas, Ecologia, Engenharia Agronômica, 
Engenharia Florestal, Farmácia e Bioquímica, Nutrição, Medicina, 
Medicina Veterinária, Odontologia, Zootecnia e Engenharia de 
Bioprocessos e Biotecnologia

Física Médica - Bacharelado - Integral - 10 - Ser procedente 
de curso de Graduação em: Licenciatura ou Bacharelado em 
Física, Bacharelado em Física Biológica ou Bacharelado em 
Física Médica.

Botucatu, 17 de janeiro de 2.022.
Prof. Assoc. Willian Fernando Zambuzzi
Vice-Diretor no Exercício da Direção

 CAMPUS DE MARÍLIA
 Faculdade de Filosofia e Ciências
 Faculdade de Filosofia e Ciências
CAMPUS DE MARÍLIA
EDITAL Nº 013/2022-FFC/CM
Acham-se abertas, nos termos do Despacho nº Desp. 

253-2021-RUNESP de 15-12-2021, publicado em 16-12-2021 e 
com base na Resolução UNESP nº 58/2018 e alterações poste-
riores e Portaria UNESP nº 98/2021, as inscrições do concurso 
público de Provas e Títulos para contratação de 01 PROFESSOR 
SUBSTITUTO, por prazo determinado, em caráter emergencial, 
para atender excepcional interesse público, no período letivo de 
2022, e pelo prazo máximo de 5 meses, em 12 horas semanais 
de trabalho, sob o regime jurídico da CLT e legislação comple-
mentar, na área Ciência da Informação, sub-área de conheci-
mento Biblioteconomia e na disciplina/conjunto de disciplinas: 
Atuação Profissional em Biblioteconomia, Metodologia Científi-
ca, Indexação, Leitura Documentária, junto ao Departamento de 
Ciência da Informação da Faculdade de Filosofia e Ciências do 
Câmpus de Marília.

O contratado deverá exercer as atividades de docência 
em cursos de graduação nos períodos diurno e/ou noturno, 
dependendo das necessidades do Departamento de Ciência da 
Informação.

1. REMUNERAÇÃO
1.1. O salário de Professor Substituto é de R$ 927,31, cor-

respondente à referência MS-1, em 12 horas semanais, acrescido 
de benefícios regulamentados internamente.

OBS: Caso o candidato tenha título superior ao exigido, o 
salário será correspondente à titulação.

Por tratar-se de contratação em caráter emergencial e 
temporária, ainda que o candidato venha a obter titulação 
acadêmica superior após a assinatura do contrato, esta não será 
considerada para fins de aumento salarial.

2. INSCRIÇÕES
2.1. As inscrições serão recebidas via internet, no endereço 

eletrônico https://inscricoes.unesp.br, no período de 19/01 a 
02/02/2022, no horário das 00:00 às 23:59 horas, observado o 
horário de Brasília

2.2. O candidato deverá preencher o formulário eletrônico, 
emitir o documento bancário e realizar o pagamento da taxa de 
R$ 118,00 no período de 19/01 a 02/02/2022, no horário das 
00:00 às 23:59, observado o horário de Brasília.

2.3. A inscrição só será validada mediante pagamento do 
valor total da respectiva inscrição no prazo final do período 
indicado no item 2.1.

Parágrafo 2º - O candidato deverá anexar ao formulário de 
inscrição os documentos abaixo relacionados, em arquivo “.pdf” 
e com tamanho máximo de 10MB:

I – RG (frente e verso);
II – Histórico Escolar Completo da Instituição de Ensino 

Superior, com reprovações, devidamente assinado e carimbado 
(ou autenticado eletronicamente, cuja autenticação ainda esteja 
válida);

III – Diploma de Curso Superior devidamente registrado ou 
Certificado equivalente ou Atestado que comprove a conclusão 
do curso até data anterior à matrícula (os documentos devem 
possuir assinatura ou autenticação eletrônica válida).

Parágrafo 3º - Não serão aceitas inscrições com informações 
ou documentos incompletos ou que não atendam as condições 
citadas no parágrafo anterior.

Artigo 3º - CONDIÇÃO DE INSCRIÇÃO
Parágrafo Único - Ser portador de diploma de curso 

superior ou certificado de conclusão equivalente ou apresentar 
atestado que comprove a conclusão do curso até data anterior 
à matrícula.

Artigo 4º - SELEÇÃO
Parágrafo 1º - O processo seletivo será composto por duas 

etapas avaliativas:
I – Entrevista a ser agendada pela Comissão responsável e 

comunicada ao interessado por meio de mensagem eletrônica 
com antecedência mínima de 2 dias da data agendada; realizada 
por meio de aplicativo de videoconferência Google Meet, cujo 
link será enviado diretamente para o e-mail do interessado;

II – Análise de Histórico Escolar.
Parágrafo 2º - A nota final será calculada por meio de média 

simples das notas obtidas nos itens I e II do parágrafo anterior.
Parágrafo 3º - Será considerado aprovado o candidato que 

obtiver nota de ENTREVISTA maior ou igual a 7,0 (sete vírgula 
zero) E nota FINAL maior ou igual a 5,0 (cinco vírgula zero).

Parágrafo 4º - O preenchimento das vagas pelos candi-
datos será por ordem de classificação, até o limite de vagas 
disponíveis.

Artigo 5º - DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS
Parágrafo 1º - A divulgação dos resultados será feita até 

09 de fevereiro de 2022, no site da FZEA: www.fzea.usp.br, em 
Graduação, Ingresso, Portadores de Diploma de Nível Superior.

Artigo 6º - MATRÍCULA DOS APROVADOS
Parágrafo 1º - A matrícula dos aprovados acontecerá nos 

dias 14 e 15 de fevereiro de 2022 mediante preenchimento de 
formulário específico disponível nesse link, ao qual deverão ser 
anexados os documentos descritos no parágrafo 2º.

Parágrafo 2º - Documentos necessários para matrícula:
I – Cópia de RG, CPF, Certidão de Nascimento ou Casa-

mento;
II – Cópia do Histórico Escolar do Ensino Médio ou equi-

valente;
III – Cópia do Certificado de Conclusão do Ensino Médio 

ou equivalente;
IV – Uma foto 3x4 atual;
V – Histórico Escolar da Instituição de Ensino Superior, 

devidamente autenticado, por meio de código eletrônico de 
verificação ou assinado e carimbado;

VI - Cópia do Diploma de Curso Superior ou Certificado de 
Conclusão Equivalente.

Parágrafo 3º - Os documentos enviados eletronicamente 
deverão ter boa resolução de imagem e contemplar frente e 
verso.

Parágrafo 4º - Não serão aceitas matrículas que não estejam 
acompanhadas de todos os documentos exigidos.

Parágrafo 6º - Em caso de desistência de vaga, e de acordo 
com a classificação final, os candidatos cujos nomes compõem a 
lista de espera poderão ser convocados a fazerem sua matrícula 
em data a ser informada pelo Serviço de Graduação da FZEA 
diretamente ao interessado.

Artigo 7º - APROVEITAMENTO DE ESTUDOS
Parágrafo 1º - As solicitações de Aproveitamento de Estudos 

das disciplinas cursadas na Instituição de Ensino Superior de 
origem deverão ser enviadas entre os dias 14 e 20 de fevereiro 
de 2022, conforme instruções descritas no site da FZEA: www.
fzea.usp.br – Graduação – Serviços Acadêmicos – Aproveita-
mento de Estudos.

Parágrafo 2º - Serão recebidos e encaminhados para análise 
somente os pedidos cuja carga horária cursada da disciplina na 
Instituição de Ensino Superior de origem seja igual ou superior 
a 70% da carga horária da disciplina da FZEA para a qual se 
solicita a dispensa.

Artigo 8º - Os casos omissos serão analisados pela Comis-
são de Graduação da FZEA.

Pirassununga, 17 de janeiro de 2022.
Prof. Dr. Carlos Eduardo Ambrósio
Diretor da FZEA/USP

 HOSPITAL UNIVERSITÁRIO
 HOSPITAL UNIVERSITÁRIO
EDITAL HU nº 005/2022
CONVOCAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO
O Hospital Universitário da USP, na ordem de classificação 

estabelecida pelo Edital 16/2021 de Resultado Final/Classifica-
ção, e tendo em vista que o candidato, FLAVIO RENATO CHIAD 
LUGO (23º) não deu prosseguimento à sua contratação, convoca 
o candidato: ELKER PHILIPE FERNANDES DE ABREU (25º) a com-
parecer no Serviço de Pessoal do Hospital Universitário, situado 
na Av. Prof. Lineu Prestes, 2565 – Cidade Universitária – São 
Paulo – SP, no prazo de 5 dias úteis contados a partir do dia útil 
seguinte ao da publicação do presente Edital, para apresentação 
da documentação comprobatória completa discriminada no 
Edital HU 84/2020 de Abertura de Processo Seletivo Simplificado 
para a Função de MÉDICO TEMPORÁRIO RADIOLOGIA, visando 
a dar andamento à contratação pelo regime da CLT, sob pena de 
ser considerado desistente do Processo Seletivo.

 INSTITUTO DE FÍSICA DE SÃO CARLOS
 INSTITUTO DE FÍSICA DE SÃO CARLOS
EDITAL ATAc/IFSC-04/2022, de 17.01.2022
CONCURSO DE LIVRE-DOCÊNCIA
COMUNICADO DE CONVOCAÇÃO
Comunicamos que a instalação da Comissão Julgadora e o 

início das provas para obtenção do título de Livre-Docente, refe-
rente aos Editais ATAc/IFSC-12/2021 e ATAc/IFSC-21/2021 terão 
início às 08h30 do dia 14 de março de 2022. As provas serão 
realizadas por meio de sistemas de videoconferência e outros 
meios eletrônicos de participação à distância, os quais serão 
previamente informados aos membros da Comissão Julgadora e 
ao candidato. A prova que exigir a presença da candidata e do 
Presidente da Comissão Julgadora (ou de outro examinador que 
pertença ao quadro da Unidade) será realizada na sala Celeste 
do IFSC. Ficam convocados, por este edital, a Comissão Julgado-
ra e o candidato inscrito.

 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

 REITORIA

 DIRETORIA GERAL DE RECURSOS 
HUMANOS
 Fica autorizada a prorrogação da admissão, por 30 (trinta) 

dias, de JOHNNY KOYU NAKAMOTO, RG nº 43732956-2, na 
função/perfil: PR ASS ADMINISTRATIVOS/Técnico em administra-
ção da Carreira de Profissionais de Apoio ao Ensino, Pesquisa e 
Extensão – Edital de Abertura de Concurso nº 69/2018.

 Fica autorizada a prorrogação da admissão, por 30 (trinta) 
dias, de CARLOS EDUARDO URBANO, RG nº 43569684-1, na 
função/perfil: PR ASS ADMINISTRATIVOS/Técnico em administra-
ção da Carreira de Profissionais de Apoio ao Ensino, Pesquisa e 
Extensão – Edital de Abertura de Concurso nº 69/2018.

procedimento de inscrição na página eletrônica relativa a outro 
edital). A inscrição do candidato Felipe Bachion de Santana não 
foi aprovada por não atender as exigências do edital, quanto à 
“prova de que é portador do título de Doutor outorgado pela 
USP, por ela reconhecido ou de validade nacional”. A inscrição 
do candidato Carlos Alexandre Galinaro não foi aprovada por 
não atender as exigências do edital, quanto ao “título de elei-
tor” (documento não apresentado em sua inteireza) e quanto ao 
“Memorial circunstanciado e comprovação dos trabalhos publi-
cados, das atividades realizadas pertinentes ao concurso e das 
demais informações que permitam avaliação de seus méritos” 
(comprovantes de memorial não foram apresentados em campo 
específico). A inscrição do candidato Nelson Alexandre Galiote 
Silva não foi aprovada por não atender as exigências do edital, 
quanto ao “título de eleitor” (documento não apresentado em 
sua inteireza). A inscrição do candidato Mario Henrique Gonza-
lez não foi aprovada por não atender as exigências do edital, 
quanto ao “Memorial circunstanciado e comprovação dos traba-
lhos publicados, das atividades realizadas pertinentes ao concur-
so e das demais informações que permitam avaliação de seus 
méritos” (comprovantes de memorial não foram apresentados 
em campo específico). A inscrição do candidato Marcos Vinicius 
Foguel não foi aprovada por não atender as exigências do edital, 
quanto ao “Memorial circunstanciado e comprovação dos traba-
lhos publicados, das atividades realizadas pertinentes ao concur-
so e das demais informações que permitam avaliação de seus 
méritos” (comprovantes de memorial não foram apresentados 
em campo específico). A inscrição do candidato José Luiz da 
Silva não foi aprovada por não atender as exigências do edital, 
quanto ao caput do item 1 – “apresentar requerimento dirigido 
ao Diretor da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribei-
rão Preto da Universidade de São Paulo, contendo dados pesso-
ais e área de conhecimento (especialidade) do Departamento a 
que concorre” (ausência de informações no requerimento de 
inscrição e número do edital incorreto). A inscrição da candidata 
Erica Aparecida Souza Silva não foi aprovada por não atender as 
exigências do edital, quanto ao “título de eleitor” (documento 
não apresentado em sua inteireza). Na mesma sessão foram 
aprovados os nomes dos membros que comporão a Comissão 
Julgadora: MEMBROS TITULARES: Profs. Drs. Yassuko Iamamoto 
- Professora Titular do Departamento de Química da Faculdade 
de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto da Universidade 
de São Paulo; Maria Eugênia Queiroz Nassur - Professora Asso-
ciada do Departamento de Química da Faculdade de Filosofia, 
Ciências e Letras de Ribeirão Preto da Universidade de São 
Paulo; Zeki Naal - Professor Associado do Departamento de 
Ciências Biomoleculares da Faculdade de Ciências Farmacêuticas 
de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo; Silvia Helena 
Pires Serrano - Professora Associada do Departamento de Quími-
ca Fundamental do Instituto de Química da Universidade de São 
Paulo; Ivanise Gaubeur - Professora Associada do Centro de 
Ciências Naturais e Humanas da Universidade Federal do ABC. 
MEMBROS SUPLENTES: Profs. Drs. Susanne Rath - Professora 
Associada do Departamento de Química Analítica do Instituto de 
Química da Universidade Estadual de Campinas; Wendell Karlos 
Tomazelli Coltro - Professor Associado do Instituto de Química 
da Universidade Federal de Goiás; Renato Sanches Freire - Pro-
fessor Associado do Departamento de Química Fundamental do 
Instituto de Química da Universidade de São Paulo; Lúcia Helena 
Seron - Professora Adjunta do Departamento de Química do 
Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia da Universidade 
Federal de São Carlos; Jarbas José Rodrigues Rohwedder - Pro-
fessor Associado do Departamento de Química Analítica do Ins-
tituto de Química da Universidade Estadual de Campinas; 
Raquel Fernandes Pupo Nogueira – Professora Associada do 
Departamento de Química Analítica do Instituto de Química da 
Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” – cam-
pus de Araraquara; Marina Franco Maggi Tavares - Professora 
Titular do Departamento de Química Fundamental do Instituto 
de Química da Universidade de São Paulo; José Fernando de 
Andrade - Professor Associado do Departamento de Química da 
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto da 
Universidade de São Paulo; Marcelo Firmino de Oliveira - Profes-
sor Associado do Departamento de Química da Faculdade de 
Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto da Universidade de 
São Paulo; Rose Mary Zumstein Georgetto Naal - Professora 
Associada do Departamento de Ciências Biomoleculares da 
Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto da Uni-
versidade de São Paulo; Álvaro José dos Santos Neto - Professor 
Associado do Departamento de Química e Física Molecular do 
Instituto de Química de São Carlos da Universidade de São 
Paulo; Janete Harumi Yariwake - Professora Titular do Departa-
mento de Química e Física Molecular do Instituto de Química de 
São Carlos da Universidade de São Paulo; Fabio Augusto - Pro-
fessor Titular do Departamento de Química Analítica do Instituto 
de Química da Universidade Estadual de Campinas; Francisco 
Benedito Teixeira Pessine - Professor Associado do Departamen-
to de Físico-Química do Instituto de Química da Universidade 
Estadual de Campinas; Benedito dos Santos Lima Neto - Profes-
sor Associado do Departamento de Química e Física Molecular 
do Instituto de Química de São Carlos da Universidade de São 
Paulo; Adriana Vitorino Rossi - Professora Doutora do Departa-
mento de Química Analítica do Instituto de Química da Universi-
dade Estadual de Campinas; Clovis Augusto Ribeiro - Professor 
Associado do Departamento de Química Analítica, Físico-Quími-
ca e Inorgânica do Instituto de Química da Universidade Estadu-
al Paulista “Júlio de Mesquita Filho” – campus de Araraquara; 
Helena Redigolo Pezza - Professora Associada aposentada do 
Departamento de Química Analítica, Físico-Química e Inorgânica 
do Instituto de Química da Universidade Estadual Paulista “Júlio 
de Mesquita Filho” – campus de Araraquara; Marisa Spirandeli 
Crespi - Professora Associada aposentada do Departamento de 
Química Analítica, Físico-Química e Inorgânica do Instituto de 
Química da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita 
Filho” – campus de Araraquara; Massao Ionashiro - Professor 
Titular aposentado do Departamento de Química Analítica, Físi-
co-Química e Inorgânica do Instituto de Química da Universida-
de Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” – campus de 
Araraquara. (2019.1.1455.59.1)

 FACULDADE DE ZOOTECNIA E 
ENGENHARIA DE ALIMENTOS
 EDITAL ATAC/FZEA 02/2022
Aprovado na 275ª reunião da Comissão de Graduação, de 

15 de dezembro de 2021.
EDITAL PARA INSCRIÇÃO DE GRADUADOS DE NÍVEL SUPE-

RIOR (INGRESSO EM 2022) PARA OS CURSOS DE GRADUAÇÃO 
EM ENGENHARIA DE BIOSSISTEMAS, ENGENHARIA DE ALIMEN-
TOS NOTURNO E ENGENHARIA DE ALIMENTOS DIURNO DA 
FACULDADE DE ZOOTECNIA E ENGENHARIA DE ALIMENTOS DA 
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO.

O Diretor da Faculdade de Zootecnia e Engenharia de 
Alimentos da Universidade de São Paulo faz saber que serão 
aceitas inscrições de graduados, portadores de diploma de 
curso superior em qualquer área, para ingresso em 2022, nas 
condições que se seguem:

Artigo 1º - NÚMERO DE VAGAS
Parágrafo 1º - 12 (doze) vagas para o curso de Engenharia 

de Biossistemas.
Parágrafo 2º - 05 (cinco) vagas para o curso de Engenharia 

de Alimentos Noturno.
Parágrafo 3º - 02 (duas) vagas para o curso de Engenharia 

de Alimentos Diurno
Artigo 2° - INSCRIÇÃO
Parágrafo 1º – As inscrições serão realizadas das 09h00 dia 

18 de janeiro de 2022 até às 17h00 do dia 31 de janeiro de 2022 
por meio de preenchimento de formulário específico disponível 
neste link (o formulário ficará disponível para preenchimento 
apenas durante o período de inscrição).

das pertinentes ao concurso e das demais informações que per-
mitam avaliação de seus méritos” (comprovantes de memorial 
não foram apresentados em campo específico). A inscrição da 
candidata Elaine da Silva não foi aprovada por não atender as 
exigências do edital, quanto ao(s) “comprovante(s) de votação 
da última eleição, prova de pagamento da respectiva multa 
ou a devida justificativa” (apresentou apenas o comprovante/
justificativa correspondente ao 2º turno da eleição de 2018). 
A inscrição do candidato Alexandre Bueno não foi aprovada 
por não atender as exigências do edital, quanto à “prova de 
quitação com o serviço militar para candidatos do sexo mas-
culino”. A inscrição da candidata Suellen Oliveira Milani não 
foi aprovada por não atender as exigências do edital, quanto 
ao(s) “comprovante(s) de votação da última eleição, prova de 
pagamento da respectiva multa ou a devida justificativa” (apre-
sentou documentação – justificativas - sem constar o ano da 
eleição). A inscrição da candidata Roberta Cristina Dal'Evedove 
Tartarotti não foi aprovada por não atender as exigências do 
edital, quanto à “prova de que é portador do título de Dou-
tor outorgado pela USP, por ela reconhecido ou de validade 
nacional”, uma vez que não foi comprovada a homologação do 
título. A inscrição do candidato Carlos Eduardo Formigoni não 
foi aprovada por não atender as exigências do edital, quanto 
ao “Memorial circunstanciado e comprovação dos trabalhos 
publicados, das atividades realizadas pertinentes ao concurso e 
das demais informações que permitam avaliação de seus méri-
tos” (comprovantes de memorial não foram apresentados em 
campo específico). Na mesma sessão foram aprovados os nomes 
dos membros que comporão a Comissão Julgadora: MEMBROS 
TITULARES: Profs. Drs. Vania Mara Alves Lima - Professora 
Doutora do Departamento de Informação e Cultura da Escola 
de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo; Maria 
Cristiane Barbosa Galvão - Professora Doutora do Departamen-
to de Medicina Social da Faculdade de Medicina de Ribeirão 
Preto da Universidade de São Paulo; Lucília Maria Abrahão e 
Sousa - Professora Associada do Departamento de Educação, 
Informação e Comunicação da Faculdade de Filosofia, Ciências 
e Letras de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo; Marco 
Antonio de Almeida - Professor Associado do Departamento de 
Educação, Informação e Comunicação da Faculdade de Filosofia, 
Ciências e Letras de Ribeirão Preto da Universidade de São 
Paulo; Elaine Rosângela de Oliveira Lucas - Professora Associada 
do Departamento de Biblioteconomia e Gestão da Informação 
do Centro de Ciências Humanas e da Educação da Universidade 
do Estado de Santa Catarina. MEMBROS SUPLENTES: Profs. Drs. 
José Fernando Modesto da Silva - Professor Doutor do Depar-
tamento de Informação e Cultura da Escola de Comunicações 
e Artes da Universidade de São Paulo; Benildes Coura Moreira 
dos Santos Maculan - Professora Adjunta do Departamento de 
Organização e Tratamento da Informação da Escola de Ciência 
da Informação da Universidade Federal de Minas Gerais; Ligia 
Maria Arruda Café - Professora Associada aposentada do Depar-
tamento de Ciência da Informação do Centro de Ciências da 
Educação da Universidade Federal de Santa Catarina; Gustavo 
Silva Saldanha - Professor Adjunto da Escola de Biblioteconomia 
do Centro de Ciências Humanas e Sociais da Universidade 
Federal do Estado do Rio de Janeiro; Giovana Deliberali Mai-
mone - Professora Doutora do Departamento de Informação e 
Cultura da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de 
São Paulo; Luciana de Souza Gracioso - Professora Associada 
III do Departamento de Ciência da Informação do Centro de 
Educação e Ciências Humanas da Universidade Federal de São 
Carlos; Rodrigo de Sales - Professor Adjunto do Departamento 
de Ciência da Informação do Centro de Ciências da Educação da 
Universidade Federal de Santa Catarina; Rita do Carmo Ferreira 
Laipelt - Professora Adjunta do Departamento de Ciências da 
Informação da Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação da 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul; Murilo Artur Araújo 
da Silveira - Professor Adjunto do Departamento de Ciência da 
Informação do Centro de Artes e Comunicação da Universidade 
Federal de Pernambuco; Elisa Campos Machado - Professora 
Associada do Departamento de Escola de Biblioteconomia do 
Centro de Ciências Humanas e Sociais da Universidade Federal 
do Estado do Rio de Janeiro; Cristina Dotta Ortega - Professora 
Associada do Departamento de Organização e Tratamento da 
Informação da Escola de Ciência da Informação da Universidade 
Federal de Minas Gerais; Marisa Brascher Basílio Medeiros - Pro-
fessora Associada aposentada do Departamento de Ciência da 
Informação do Centro de Ciência da Informação da Universidade 
Federal de Santa Catarina. (2019.1.1430.59.9)

 FACULDADE DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS DE RIBEI-
RÃO PRETO

COMUNICADO ATAc 003/2022
A Congregação da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras 

de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, em sua 88ª 
reunião extraordinária, realizada em 14/01/2022, aprovou os 
pedidos de inscrição dos candidatos Marcio Gonçalves Franco, 
Claudineia Rodrigues da Silva, Alex Virgilio, Juliana Cancino 
Bernardi, Lais Canniatti Brazaca, Inara Amoroso da Silva Luccas, 
Juliana Ferreira de Brito, Bruna Cláudia Lourenção, Rodrigo 
Michelin Iost, Silvana Ruella de Oliveira, Thiago Martimiano do 
Prado, Fernando Silva Lopes, Carolina Venturini Uliana, Ricardo 
Bertholo Valim, Lauren Nozomi Marques Yabuki, Lilian Rodrigues 
Rosa Souza, Paulo Augusto Raymundo Pereira, José Tiago Clau-
dino Barragan, Juliana Schultz, Jemmyson Romário de Jesus, 
Cibely da Silva Martin Sonvesso, Joyce Cristale, Mariana Bastos 
dos Santos Cruz, Hery Mitsutake, Guilherme Martins Grosseli, 
Ademar Wong, Lilian Karla de Oliveira, Maísa Azevedo Beluomi-
ni, Camila Assis, Daiane Placido Torres, Daniela Silvestrini Fer-
nandes, Gerlon de Almeida Ribeiro Oliveira, Raquel Cardoso 
Machado, Fabio Neves dos Santos e Fabio Roberto Caetano ao 
concurso público de títulos e provas para provimento de 01 (um) 
cargo de Professor Doutor, referência MS-3, em Regime de Dedi-
cação Integral à Docência e Pesquisa (RDIDP), claro/cargo nº 
1236040, junto ao Departamento de Química, na área de conhe-
cimento em Química Analítica com ênfase em Espectroanalítica 
ou Eletroanalítica, conforme Edital ATAc 062/2019 de abertura 
de inscrições, publicado no D.O.E. de 09/11/2019. A inscrição do 
candidato Sílvio Vaz Júnior não foi aprovada por não atender as 
exigências do edital, quanto ao “comprovante(s) de votação da 
última eleição, prova de pagamento da respectiva multa ou a 
devida justificativa”. A inscrição do candidato Thiago dos Santos 
Almeida não foi aprovada por não atender as exigências do 
edital, quanto à “prova de quitação com o serviço militar para 
candidatos do sexo masculino”. A inscrição da candidata Fer-
nanda de Lourdes Souza não foi aprovada por não atender as 
exigências do edital, quanto à ausência de “prova de que é 
portador do título de Doutor outorgado pela USP, por ela reco-
nhecido ou de validade nacional” (título não foi apresentado em 
campo específico). A inscrição do candidato Jonatan Ricardo 
Catai não foi aprovada por não atender as exigências do edital, 
quanto ao “Memorial circunstanciado e comprovação dos traba-
lhos publicados, das atividades realizadas pertinentes ao concur-
so e das demais informações que permitam avaliação de seus 
méritos” (comprovantes de memorial não foram apresentados 
em campo específico). A inscrição do candidato Jefferson Hono-
rio Franco não foi aprovada por não atender as exigências do 
edital, quanto à “prova de quitação com o serviço militar para 
candidatos do sexo masculino” e quanto ao “Memorial circuns-
tanciado e comprovação dos trabalhos publicados, das ativida-
des realizadas pertinentes ao concurso e das demais informa-
ções que permitam avaliação de seus méritos” (comprovantes 
de memorial não foram apresentados em campo específico). A 
inscrição do candidato Alex da Silva Lima não foi aprovada por 
não atender as exigências do edital, quanto ao caput do item 1 
– “apresentar requerimento dirigido ao Diretor da Faculdade de 
Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto da Universidade de 
São Paulo, contendo dados pessoais e área de conhecimento 
(especialidade) do Departamento a que concorre” (realizou 
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