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Candidato(a) - Curso
( ) Mestrado ( ) Doutorado
( ) Mestrado ( ) Doutorado
( ) Mestrado ( ) Doutorado
( ) Mestrado ( ) Doutorado
( ) Mestrado ( ) Doutorado
( ) Mestrado ( ) Doutorado
( ) Mestrado ( ) Doutorado
( ) Mestrado ( ) Doutorado
Botucatu, ___ de ______________ de 20___.
(Nome do Orientador)

 CAMPUS DE MARÍLIA
 Faculdade de Filosofia e Ciências
 CAMPUS DE MARILIA
FACULDADE DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS
CONVOCAÇÃO PARA PROVAS
O Diretor da Faculdade de Filosofia e Ciências da UNESP - 

Campus de Marília, por meio da Diretoria Técnica Acadêmica, 
CONVOCA a candidata abaixo relacionada, inscrita no Concurso 
Público para obtenção do título de Livre-Docente na disciplina 
“Processos Normais e Desviantes em Audição”, para as provas 
que serão realizadas nos dias 24 e 25 de outubro de 2019, com 
início às 09 horas do dia 24, na sala da Congregação do prédio 
da Administração do Campus I da UNESP/Marília. O não compa-
recimento da candidata no dia e horário estabelecidos implicará 
na desistência de sua participação no concurso.

Nome do Candidato - RG. n°
ANA CLAUDIA FIGUEIREDO FRIZZO – 24.237.704-X
(Proc. 1676/2018-CM)

 CAMPUS DE TUPÃ
 CÂMPUS DE TUPÃ
EDITAL Nº 028/2019 - DTA/FCE – DEFERIMENTO/INDEFERI-

MENTO DE INSCRIÇÃO
O Diretor Técnico da Divisão Técnica Acadêmica da Facul-

dade de Ciências e Engenharia do Câmpus de Tupã, com base 
na Deliberação “Ad referendum” nº 038/2019 da Congregação, 
de 10/10/2019, TORNA PÚBLICO o deferimento/indeferimento 
de Inscrição para o Concurso Público de Provas e Títulos para 
a obtenção do título de Livre-Docente em “Administração da 
Produção”, junto ao Curso de Administração, da Faculdade de 
Ciências e Engenharia do Câmpus de Tupã, no conjunto de disci-
plinas “Administração da Produção I e II”, referente ao Edital nº 
019/2019-DTA/FCE - Abertura de Inscrição, publicado no DOE de 
29/08/2019, como segue:

DEFERIMENTO
Nº Inscrição / Nome do Candidato / Nº do Documento
001 / Eduardo Guilherme Satolo / RG 44.260.323-X SSP/SP
INDEFERIMENTO
Nº Inscrição / Nº do R.G. / Motivo
002 / 17.175.636-8 SSP/SP / não atender o os incisos II e V 

do item 2.1. do Edital de Abertura de Inscrição
Caberá reconsideração ao Diretor Técnico da Divisão Téc-

nica Acadêmica, da Faculdade de Ciências e Engenharia do 
Câmpus de Tupã, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar 
desta publicação.

(PROC. TUPA/FCE 458/2018 Vol.1)
Tupã, 10 de outubro de 2019.
DANIEL MANZANO JORGE
Diretor Técnico de Divisão
Faculdade de Ciências e Engenharia

 CAMPUS EXPERIMENTAL DE ROSANA
 EDITAL nº 05/2019 STAA/CAMPUS EXPERIMENTAL DE 

ROSANA
O Supervisor Técnico da Seção Técnica de Apoio Acadêmico 

da UNESP – Câmpus Experimental de Rosana, torna público o 
resultado final do Concurso Público de Provas para a obtenção 
do Título de “Livre-Docente em Patrimônio Cultural”, na discipli-
na de “Patrimônio Cultural e Turismo”, junto à Coordenadoria 
de Curso de Turismo, referente ao EDITAL Nº 01/2019 – STAA/
CAMPUS EXPERIMENTAL DE ROSANA, realizado nos dias 08 e 
09/10/2019 na seguinte conformidade

CANDIDATO – RG – MÉDIA FINAL
EDUARDO ROMERO DE OLIVIERA – 15.475.344-0 SSP/

SP – 10.
Caberá recurso ao Conselho Diretor, no prazo de 05 (cinco) 

dias úteis, devendo ser protocolado na Área de Comunicações 
e Serviços.

Processo RO/CE 283/2018.
Rosana, 11 de outubro de 2019.
FÁBIO RODRIGO HOPKA
Seção Técnica de Apoio Acadêmico
Supervisor Técnico de Seção

 FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO 
MÉDICO-HOSPITALAR

 ASSUNTO: Processos Seletivos de Pessoal para admissão em 
regime C.L.T. para a função, abaixo descrita.

HOMOLOGO: Processo Seletivo de Pessoal para admissão 
em Regime C.L.T., na função abaixo, para o SERVIÇO DE REABILI-
TAÇÃO REDE LUCY MONTORO DE BOTUCATU, conforme segue.

Processo - Função
084/2019 - PSICÓLOGO
Fundação para o Desenvolvimento Médico e Hospitalar, 10 

de outubro de 2019.
Prof. Dr. Antonio Rúgolo Júnior
Diretor Presidente
FAMESP
ASSUNTO: DESPACHO DO DIRETOR PRESIDENTE DA FUN-

DAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO MÉDICO E HOSPITALAR.
PRORROGANDO, por mais 6 (SEIS) meses, a contar da data 

de vencimento; o prazo de validade do PROCESSO SELETIVO 
DE PESSOAL para admissão, em regime CLT, para as UNIDADES 
ADMINISTRADAS PELA FAMESP NA CIDADE DE BOTUCATU, nas 
seguintes funções descrita abaixo, nos termos do artigo 115 da 
constituição do Estado de São Paulo, a saber:

EDITAL - FUNÇÃO - VENCIMENTO
INICIAL - VENCIMENTO
PRORROGAÇÃO
052/2019 - TÉCNICO EM LABORATÓRIO - 24/01/2020 - 

24/07/2020
056/2019 - TÉCNICO EM LABORATÓRIO (DETERMINADO) - 

20/01/2020 - 20/07/2020
Fundação para o Desenvolvimento Médico e Hospitalar, 10 

de outubro de 2019.
Prof.Dr.Antonio Rugolo Júnior
Diretor Presidente
- FAMESP -

 BEC - Bolsa Eletrônica 
de Compras
 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

 UG LIQUIDANTE Nº. DA PD VALOR R$

400105 2019PD00328 51,90
400113 2019PD00277 480,00

Total Geral de PDs: R$ 531,90
Vencimento: 12-10-2019

disciplinas, previamente discutidas com o orientador, nas quais 
deverá matricular-se.

4. - Após a matrícula on-line, o candidato aprovado deverá 
confirmar sua matrícula presencialmente, em data a ser definida 
pelo Calendário de Atividades 2020 da Pós-Graduação do IBB.

5. - Na matrícula presencial, os candidatos aprovados 
deverão, obrigatoriamente, apresentar cópia dos documentos 
conforme descrito a seguir:

a) - Todos os candidatos:
I. - Formulário específico autorizando o orientador a 

publicar os resultados da dissertação ou tese, caso o aluno não 
submeta todos os capítulos da dissertação ou tese em até seis 
meses após a defesa, garantindo a participação do aluno na 
coautoria do artigo científico gerado (modelo a ser encaminhado 
pela Seção Técnica de Pós-Graduação);

II. - Proficiência em Língua Inglesa. O candidato poderá 
apresentar o comprovante de proficiência, conforme descrito no 
Anexo I do presente edital, até o dia 03/03/2020. O candidato 
que não apresentar certificado de proficiência conforme Anexo 
I do presente edital até 03/03/2020 será excluído do processo 
seletivo.

III. - Proficiência em Língua Portuguesa. O candidato poderá 
apresentar o comprovante de proficiência, conforme descrito no 
Anexo I do presente edital, até o dia 03/03/2020. O candidato 
que não apresentar certificado de proficiência conforme Anexo 
I do presente edital até 03/03/2020 será excluído do processo 
seletivo. (Apenas para candidatos estrangeiros).

IV. - Cópia de Certidão de Nascimento ou Casamento.
V. - Cópia de Cédula de Identidade – RG (não serão aceitos 

CNH ou documentos de classe);
VI. - Cópia de RNE (para candidatos estrangeiros).
VII. - Cópia de CPF.
VIII. - Certidão de quitação eleitoral (http://www.tse.jus.br/).
IX. - Cópia de Comprovante de quitação do Serviço Militar 

(para candidatos do sexo masculino).
X. - Cópia de Diploma e/ou Certificado de Conclusão do 

Curso de Graduação.
XI. - Cópia de Histórico Escolar da Graduação.
XII. - Cópia de Diploma ou Certificado de Conclusão do 

Mestrado (apenas para candidatos ao doutorado).
XIII. - Cópia de Histórico Escolar do Mestrado (apenas para 

candidatos ao doutorado).
6. - A ausência de algum dos documentos listados no item 5 

do Capítulo V implicará na anulação da matrícula.
VI - – DO INGRESSO NO PROGRAMA
1. Após a efetivação da matrícula junto à Seção e na central 

do aluno, o candidato estará definitivamente aceito no Progra-
ma e deverá obedecer às regras, exigências e prazos definidos 
pelo Conselho do Programa, presentes no Regimento Geral da 
UNESP, no Regulamento do Programa e nas normas e diretrizes 
complementares.

VII - – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
1. - A inscrição do candidato implicará no conhecimento e 

na aceitação tácita do processo de seleção, tal como se acha 
estabelecido neste Edital e na legislação pertinente;

2. - A inexatidão de dados e/ou irregularidades nos docu-
mentos, mesmo que verificadas posteriormente, acarretarão 
na nulidade da inscrição, com todas as suas decorrências, sem 
prejuízo das demais medidas de ordem administrativa, civil ou 
criminal;

3. - Caberá solicitação de recurso ao Conselho do Programa 
de Pós-graduação em Ciências Biológicas (Botânica), desde que 
protocolado na Seção Técnica de Comunicações do Instituto de 
Biociências de Botucatu, no prazo de 3 (três) dias úteis, contados 
a partir da divulgação do resultado final do exame;

4. - Não haverá isenção, nem devolução do valor da taxa 
de inscrição, sob qualquer hipótese e seja qual for o motivo 
alegado;

5. - Os candidatos ao doutorado sem título de mestre 
deverão apresentar todos os quesitos requeridos para os demais 
candidatos e ter seu currículo Lattes aprovado pelo Conselho 
do Programa;

6. - A Seção Técnica de Pós-Graduação não se responsa-
bilizará por problemas de ordem técnica decorrentes de falha 
nos equipamentos utilizados pelo candidato para sua inscrição;

7. - Não serão aceitos, em hipótese alguma, pedidos de revi-
são ou vista de prova, em qualquer etapa do exame de seleção;

8. - Os casos omissos serão submetidos, conforme o grau 
de competência, ao Conselho do Programa e/ou Congregação 
da Unidade.

Seção Técnica de Pós-Graduação do Instituto de Biociências 
- UNESP Campus de Botucatu, em 10 de outubro de 2019.

ACESSO A ENDEREÇOS ELETRÔNICOS:
https://sistemas.unesp.br/posgraduacao/publico/inscricao.

principal.action?unidade=10&tipo=REGULAR
(Requerimento para inscrição “on-line”)
http://lattes.cnpq.br
(Preenchimento do currículo na Plataforma Lattes)
CONTATO:
Seção Técnica de Pós-graduação do Instituto de Biociências 

de Botucatu Página: www.ibb.unesp.br
Endereço Eletrônico (E-mail): posgraduacao@ibb.unesp.br
Telefones: (14) 3880-0781 / (14) 3880-0779 / (14) 3880-

0784 / (14) 3880-0785
ANEXO I
Lista de exames e respectivas pontuações mínimas aceitas 

para proficiência de Língua Inglesa (para todos os candidatos)
Exames aceitos - Faixa de Pontuação - Informações - Mes-

trado - Doutorado
Teap (Testo f English for Academic Purposes) - 0 - 100 - 

www.teseprime.org
50 - 70
TOEFL iBT (Internet-Based Test) - 0 - 120 - www.ets.org/toefl
62 - 82
TOEFL ITP (Institutional Testing Program) - 310 - 677 - www.

ets.org/toefl_itp
400 - 500
TOEIC (Test of English for International Communication) - 10 

- 990 - www.ets.org/toeic
600 - 700
Cambrigde FCE (First Certificate in English) - Grade A, B, 

C - www.cambridgeesol.org/brazil
Grade A, B ou C - Grade A ou B
Cambrigde CAE (Certificatein Advanced English) - Grade A, 

B, C - www.cambridgeesol.org/brazil
Grade A, B ou C - Grade A, B ou C
IELTS (International English Language Testing System) - 1 - 9 

- www.britishcouncil.org/brasil.htm
5,0 - 6,0
Instituto Cultural Brasil –Estados Unidos (Modalidade: 

prova de 02 seções) - 0-10 - https://www.facebook.com/icbeu-
btu - 5,0 - 7,0

Exame e respectivas pontuações mínimas aceitas para pro-
ficiência de Língua Portuguesa (para estrangeiros)

Exame aceito - Faixa de Pontuação - Informações - Mes-
trado - Doutorado

Celpe- Bras - 0 - 5 - http://celpebras.inep.gov.br/inscricao 
- 2,00 - 2,76

Instituto Cultural Brasil –Estados Unidos (Modalidade: 
prova de 02 seções) - 0--10 - https://www.facebook.com/
icbeubtu - 5,0 - 7,0

ANEXO II
CARTA DE APROVAÇÃO DOS CANDIDATOS PELO ORIEN-

TADOR
Prezado(a) Senhor(a) Coordenador(a),
Eu, (nome do orientador), após avaliar os candidatos inscri-

tos em meu nome para ingresso no Programa de Pós-Graduação 
em Ciências Biológicas (Botânica), considero como aprovados os 
seguintes candidatos:

 UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA

 UNIDADES UNIVERSITÁRIAS

 CAMPUS DE BOTUCATU
 Instituto de Biociências
 Instituto de Biociências de Botucatu Edital nº 03/2019 – 

BOT/STPG/IBB
O Instituto de Biociências de Botucatu – UNESP, Campus 

de Botucatu, torna público que no período de 28/10/2019 a 
12/11/2019, estarão abertas as inscrições para processo seletivo 
de aluno regular junto ao Programa de Pós-graduação em Ciên-
cias Biológicas (Botânica), para ingresso no primeiro semestre 
letivo de 2020. Número de vagas: Mestrado: 16 (dezesseis), 
Doutorado: 19 (dezenove).

INSTRUÇÕES ESPECIAIS
I - – DOS REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO
1. - O candidato deverá ter curso superior de duração plena 

em Ciências Biológicas ou cursos correlatos, sendo automati-
camente indeferida a inscrição do candidato que não cumprir 
estas exigências.

2. - Para doutorado serão aceitas inscrições de candidatos 
oriundos do curso de mestrado acadêmico deste e de outros 
programas correlatos, que deverão estar com defesa prevista, 
impreterivelmente, até o dia 29 de fevereiro de 2020. Caso a 
defesa de dissertação não venha a ocorrer até o final do prazo 
previsto, o candidato será, automaticamente, excluído deste 
processo seletivo.

3. - Candidatos a doutorado direto deverão comprovar 
iniciação científica de, pelo menos, 1 (um) ano e publicação de, 
no mínimo, 1 (um) artigo em periódico com fator de impacto 
igual ou maior que 2,0 ou 2 (dois) artigos em periódico com 
fator de impacto igual ou maior que 1,0 e incluídos na área de 
Biodiversidade da CAPES.

II - – DAS INSCRIÇÕES
1. - As inscrições serão efetuadas, exclusivamente, via inter-

net, com início às 08h30 do dia 28/10/2019 e término às 17h30 
do dia 12/11/2019.

2. - Para inscrever-se o candidato deverá acessar o link 
correlato à inscrição (https://sistemas.unesp.br/posgraduacao/
publico/inscricao.principal.action?unidade=10&tipo=REGULAR) 
para aluno regular da Pós-Graduação, preencher integralmente 
o formulário eletrônico de inscrição e efetuar o pagamento da 
taxa, através de depósito bancário em conta corrente do Institu-
to de Biociências de Botucatu.

3. O deferimento da inscrição estará condicionado ao envio 
(upload) dos documentos relacionados ao item “dos documen-
tos para inscrição”. O upload é feito, através do Login do próprio 
sistema de inscrição online.

4. As inscrições, cujos documentos não forem enviados, 
através do sistema, estarão, automaticamente, indeferidas.

III - – DOS DOCUMENTOS PARA A INSCRIÇÃO:
1. - Na inscrição online, será obrigatório o envio (upload) 

dos seguintes documentos:
a) - Comprovante de Depósito Bancário, referente à Taxa 

de Inscrição, no valor de R$ 70,00 (dados bancários: Banco do 
Brasil; Agência: 5556-5; Conta Corrente: 130.492-5) Atenção! 
Não será aceito comprovante de agendamento de pagamento 
ou comprovante de depósito por envelope;

b) - Certidão de nascimento ou casamento;
c) - Cédula de identidade – RG (não serão aceitos CNH ou 

documentos de classe);
d) - RNE ou Passaporte (apenas para candidatos estran-

geiros);
e) - CPF;
f) - Comprovante de quitação com a justiça eleitoral (http://

www.tse.jus.br/);
g) - Comprovante de quitação do serviço militar (para can-

didatos do sexo masculino);
h) - Foto (3 x 4) recente;
i) - Diploma ou certificado de conclusão do curso de gradu-

ação e pós-graduação e do respectivo histórico escolar. No caso 
de o candidato ser aluno concluinte, o diploma ou certificado de 
conclusão poderá ser entregue no ato da matrícula;

j) - Currículo Lattes, devidamente documentado (com com-
provantes dos dados) (http://lattes.cnpq.br);

k) - Certificado de Proficiência na Língua Inglesa (para 
todos os candidatos) e na Língua Inglesa e Portuguesa (para 
candidatos estrangeiros). Os certificados aceitos e a pontuação 
mínima exigida estão especificados no anexo I deste edital. – 
Caso não possua o certificado de Proficiência na Língua Inglesa 
e/ou Portuguesa, o candidato poderá inscrever-se e cumprir a 
exigência de Proficiência em Língua Inglesa e Portuguesa até a 
data da matrícula.

2. - A ausência de qualquer documento obrigatório listado 
no capítulo III implicará no indeferimento da inscrição.

IV - – DO EXAME DE SELEÇÃO
1. - A seleção e classificação dos candidatos obedecerão às 

seguintes etapas:
a) - Seleção por parte do orientador: etapa eliminatória. 

Poderá constar de Análise e Arguição do currículo Lattes e 
demais critérios que o Orientador julgar conveniente, podendo 
incluir prova escrita e/ou prática.

I. - Essa seleção será realizada em data a ser estabele-
cida pelo Orientador no período compreendido entre 18 a 
22/11/2019.

II. - O orientador deverá encaminhar à Seção Técnica de 
Pós-Graduação do IBB o resultado da avaliação, citando qual(is) 
candidato(s) considera aprovado(s) (Anexo II, disponível ao final 
deste edital), até, no máximo, 29/11/2019.

b) - Análise do currículo Lattes e do histórico escolar: etapa 
classificatória. Os candidatos serão classificados de acordo com 
a pontuação atingida em avaliação de currículo e histórico 
escolar.

I. - Serão considerados: histórico escolar da graduação e 
pós-graduação (para o Doutorado), participação em eventos 
acadêmicos e/ou científicos, experiência acadêmica e profissio-
nal e publicações científicas, desde que as atividades relatadas 
estejam documentadas.

II. - Serão consideradas apenas as atividades realizadas na 
área de Botânica, relacionadas às quatro linhas de pesquisa do 
programa: “Fisiologia do desenvolvimento vegetal”; “Fisiologia 
do metabolismo vegetal”; Anatomia e Ultraestrutura vegetal” e 
“Sistemática e Ecologia vegetal”.

2. - O resultado será divulgado até o dia 29/11/2019, na 
página do Programa (https://www.ibb.unesp.br/#!/ensino/ - pos-
-graduacao/ingresso-processos-seletivos/aluno-regular/editais-
-abertos/).

3. - Os orientadores com disponibilidade de vagas 
(M=mestrado, D=doutorado) são os indicados a seguir:

Ana Paula Fortuna-Perez (M/D); Carmen Regina Marcati 
(M/D); Carmen Silvia Fernandes Boaro (M/D); Elza Guimarães 
Santos (M); Gisela Ferreira (M/D); Luiz Fernando Rolim de Almei-
da (M/D); Márcia Ortiz Mayo Marques(D); Marcos José da Silva 
(D); Vitor Fernandes Oliveira de Miranda (M/D).

V - – DA MATRÍCULA
1. - Terá direito à matrícula o candidato aprovado no pro-

cesso seletivo desde que classificado dentro do número de vagas 
oferecidas e, formalmente, aceito por um orientador credenciado 
no Programa (carta de aceite).

2. - Os candidatos aprovados terão que realizar a matrícula 
online e presencial, conforme Calendário de Atividades e instru-
ções da Seção Técnica de Pós-Graduação.

3. - Para a matrícula on-line, o candidato aprovado deverá 
cadastrar-se na central do aluno, na página do Programa de Pós-
-Graduação do Instituto de Biociências de Botucatu e escolher as 

inscrição: Natália Balera Ferreira Pinto, por não atender toda a 
documentação solicitada no Edital. Aprovou, também, a seguin-
te Comissão Julgadora: Membros: Prof.ª Doutora Bárbara Hatz-
lhoffer Lourenço – Departamento de Nutrição da FSP/USP, Prof. 
Associado Fausto Medeiros Mendes - Departamento de Orto-
dontia e Odontopediatria da FO/USP e Prof. Associado Alexandre 
Dias Porto Chiavegatto Filho - Departamento de Epidemiologia 
da FSP/USP - Presidente. Suplentes: Prof.ª Associada Kelly Polido 
Kaneshiro Olympio – Departamento de Saúde Ambiental da FSP/
USP, Prof. Associado Edgard Michel Crosato - Departamento de 
Odontologia Social da FO/USP, Prof.ª Associada Tatiana Natasha 
Toporcov – Departamento de Epidemiologia da FSP/USP.

 UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
FACULDADE DE SAÚDE PÚBLICA
Edital 037/2019 – Homologação – Abertura de inscrições 

- Edital
EDITAL DE ABERTURA DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFI-

CADO PARA O DEPARTAMENTO DE NUTRIÇÃO, DA FACULDADE 
DE SAÚDE PÚBLICA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - EDITAL 
FSP 025/2019

Homologação, pelo CTA, em sua 8ª/19 Sessão Ordinária, 
realizada em 10.10.2019 referente a publicação do Edital 
FSP/025/19, publicado no Diário Oficial do Estado em 19/09/19.

 UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
FACULDADE DE SAÚDE PÚBLICA
Edital 034/2019
Processo Seletivo para contratação de 01 (um) docente 

por prazo determinado, como professor Contratado III (Doutor) 
e Contratado II (Mestre), junto ao Departamento de Nutrição, 
aberto através do Edital FSP 025/2019, publicado no Diário 
Oficial do Estado em 19/09/2019. – Aprovação - inscrições e 
Comissão Julgadora.

O Conselho Técnico Administrativo – CTA, em sua 8ª/2019 
Sessão, realizada em 10.10.19, Aprovou as inscrições, com 
título de Doutor dos candidatos: Ângela Cristine Bersch Ferreira, 
Flávia de Conti Cartolqno, Gabriela Salim Ferreira de Castro, 
Manuela de Almeida Roediger, Paula Angela D’Oliveira Araújo 
Rossi, Priscila Koritar e Roberta de Lucena Ferretti. E com o 
título de Mestre dos candidatos: César Henrique de Carvalho 
Moraes, Cintia Reis Ballard, Debora Strose Villaça, Érica Line de 
Oliveira Pedron e Gislaine Aparecida Ozório. Aprovou, também, 
a seguinte Comissão Julgadora: Membros: Prof.ª Associada Kelly 
Polido Kaneshiro Olympio – Departamento de Saúde Ambiental 
da FSP/USP, Prof. Doutor Ricardo Ambrósio Fock - Departamento 
de Análises Clínicas e Toxicológicas da FCF/USP e Prof.ª Titular 
Patrícia Helen de Carvalho Rondó - Departamento de Nutrição 
da FSP/USP - Presidente. Suplentes: Prof.ª Doutora Sandra Maria 
Lima Ribeiro – Subsidiária do Departamento de Nutrição da FSP/
USP, Prof.ª Doutora Ana Paula de Queiroz Mello – Centro Univer-
sitário São Camilo, Prof.ª Associada Maria Tereza Pepe Razzolini 
- Departamento de Saúde Ambiental da FSP/USP.

 HOSPITAL UNIVERSITÁRIO
 HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA USP
RETIFICAÇÃO DO DOE DE 08/10/2019
No Edital HU 20/2019 de Abertura de Inscrição para Pro-

cesso Seletivo Fonoaudiólogo Contratado no item 9.1 onde se 
lê : Os pedidos de inscrição deverão ser feitos, exclusivamente, 
por meio do link http://www.hu.usp.br/processo-seletivo no 
período de 01 /10 /2019 às 9 horas até 10 /10 /2019 às 23 
horas e 59 minutos, , LEIA-SE: Os pedidos de inscrição deverão 
ser feitos, exclusivamente, por meio do link http://www.hu.usp.
br/processo-seletivo no período de 09/10/2019 às 9 horas até 
18/10/2019 às 23 horas e 59 minutos,

 HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA USP
RETIFICAÇÃO DO DOE DE 09/10/2019
No Edital HU 22/2019 de Abertura de Inscrição para Proces-

so Seletivo Médico Contratado (Clínica Geral e Terapia Intensiva 
jornada 24 horas semanais) no item 9.1 onde se lê : Os pedidos 
de inscrição deverão ser feitos, exclusivamente, por meio do link 
http://www.hu.usp.br/processo-seletivo no período de 01/10 
/2019 às 9 horas até 10 /10 /2019 às 23 horas e 59 minutos, , 
LEIA-SE: Os pedidos de inscrição deverão ser feitos, exclusiva-
mente, por meio do link http://www.hu.usp.br/processo-seletivo 
no período de 10/10/2019 às 9 horas até 19/10/2019 às 23 
horas e 59 minutos,

 HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA USP
RETIFICAÇÃO DO DOE DE 09/10/2019
No Edital HU 23/2019 de Abertura de Inscrição para Proces-

so Seletivo Médico Contratado (Clínica Geral e Terapia Intensiva 
jornada 12 horas semanais) no item 9.1 onde se lê : Os pedidos 
de inscrição deverão ser feitos, exclusivamente, por meio do link 
http://www.hu.usp.br/processo-seletivo no período de 01/10 
/2019 às 9 horas até 10 /10 /2019 às 23 horas e 59 minutos, , 
LEIA-SE: Os pedidos de inscrição deverão ser feitos, exclusiva-
mente, por meio do link http://www.hu.usp.br/processo-seletivo 
no período de 10/10/2019 às 9 horas até 19/10/2019 às 23 
horas e 59 minutos,

 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

 REITORIA

 SECRETARIA GERAL
 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
INSTITUTO DE MATEMÁTICA, ESTATÍSTICA E COMPUTAÇÃO 

CIENTÍFICA
EDITAL
Concurso público de provas e títulos para obtenção do 

Título de Livre Docente na área de Inteligência Computacional, 
Análise e Processamento de Imagens, nas disciplinas MS211 
– Cálculo Numérico, MT540 – Métodos Morfológicos de Com-
putação em Reticulados e MT580 – Conjuntos e Lógica Fuzzy: 
Teoria e Aplicações, do Departamento de Matemática Aplicada, 
do Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científica, 
da Universidade Estadual de Campinas. O Concurso de que trata 
o presente Edital será realizado nos dias 13 e 14 de novembro 
de 2019, com início às oito horas e quarenta e cinco minutos 
(horário de Brasília), na sala 121 do Instituto de Matemática, 
Estatística e Computação Científica, situado na Cidade Univer-
sitária “Zeferino Vaz”, Barão Geraldo, Campinas, SP, Rua Sérgio 
Buarque de Holanda, 651, com o seguinte calendário fixado para 
a realização das provas:

Dia 13/11 – quarta-feira
08:45 – Início dos trabalhos
09:00 – Prova de Defesa de Tese ou Conjunto da Produção 

Científica do Candidato 1
10:30 – Sorteio de ponto para Prova Didática do Candidato 1
11:00 – Prova de Defesa de Tese ou Conjunto da Produção 

Científica do Candidato 2
12:30 – Sorteio de ponto para Prova Didática do Candidato 2
14:30 – Prova de Títulos
Dia 14/11 – quinta-feira
14:00 – Prova Didática do Candidato 1
15:00 – Prova Didática do Candidato 2
16:30 – Proclamação dos resultados e emissão do Parecer
A Comissão Julgadora estará constituída dos seguintes 

Professores Doutores: Membros Titulares: Fernando Von Zuben 
– Professor Titular (FEEC-UNICAMP), Roberto de Alencar Lotufo 
– Professor Titular (FEEC-UNICAMP), Júnior Barrera – Professor 
Titular (IME/USP), Roberto Hirata Júnior – Professor Associado 
(IME/USP) e Benjamin Callejs Bedregal – Professor Titular 
(UFRN); Membros Suplentes: Luiz Satoru Ochi – Professor Titular 
(UFF), Felipe Maia Galvão França – Professor Titular (UFRJ), 
Osvaldo Ronald Saavedra Mendes – Professor Titular (UFMA). 
Ficam, pelo presente Edital, convocados os membros da Comis-
são Julgadora, e os candidatos inscritos: Estevão Esmi Laureano 
e Marcos Eduardo Ribeiro do Valle Mesquita.
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